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RESUMO 

Esta dissertação aborda a temática do Programa Nacional de Integração da 
Educação Profissional à Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos – PROEJA, desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN – Campus Caicó. Tem por objetivo 
analisar as causas da desistência e os motivos da permanência de estudantes no 
âmbito do Programa. Para consubstanciar a investigação, utilizamos 
metodologicamente os procedimentos da pesquisa bibliográfica, análise documental, 
entrevista semi estruturada, grupo focal e análise de conteúdo. Para analisar os 
dados, discutimos a contradição que envolve a dualidade e a compensação 
educacional à luz das lutas e conquistas de direitos no cerne das políticas públicas 
para o ensino médio, para a educação profissional e para a educação de jovens e 
adultos, com ênfase nos anos 2000. Analisamos o ensino médio integrado no âmbito 
do PROEJA tendo como referência a concepção da formação humana omnilateral; a 
indissociabilidade entre educação básica e educação profissional e a integração de 
conhecimentos gerais e específicos como totalidade, discutindo as especificidades 
da modalidade da EJA, problematizando as causas da desistência e os motivos da 
permanência de sujeitos estudantes da educação de jovens e adultos (EJA) na 
escola de educação básica. Quanto aos resultados, constatamos que apesar de o 
PROEJA ser um programa que se propõe a proporcionar uma formação humana 
integral visando a contribuir para o pleno exercício da cidadania dos seus sujeitos 
concluintes, o que está anunciado no Documento que norteia a sua criação não vem 
se materializando no Campus Caicó. O currículo do curso não foi concebido para os 
sujeitos da EJA nem os professores tiveram formação adequada para trabalhar com 
esses sujeitos específicos, não sendo consideradas suas especificidades de serem 
trabalhadores, com tempos diferenciados de aprendizagem. Além disso, as 
disciplinas têm, predominantemente, talante instrumentalista. Isso denota que as 
condições materiais, institucionais para alcançar a anunciada formação integral não 
vêm se materializando, plenamente, na escola investigada. Associado às 
dificuldades no que concerne às condições intraescolares, as condições 
extraescolares, socioeconômicas e pessoais que dizem respeito à pressão para 
trabalhar que implica em limitações para conciliar trabalho, escola e família 
repercutiram em uma nova interrupção da trajetória escolar de parcela significativa 
desses sujeitos. Mediante a pesquisa, comprovamos que os motivos dos estudantes 
que permanecem tem haver também com as condições intraescolares da qualidade 
do ensino, (qualificação da equipe técnica e dos professores) envolvidos no 
processo educativo, como também com as condições extraescolares 
socioeconômicas e pessoais representadas pelo apoio dos colegas e da família. 
Concluimos, então, que as causas da desistência e os motivos da permanência são 
de origem institucional, socioeconômica e pessoal. Enfim, constatamos que a 
sociedade capitalista cada vez mais exige níveis elevados de educação escolarizada 
dos trabalhadores ao mesmo tempo em que dificulta o acesso a essa educação para 
grande parte da população e isso não é aleatório. São as classes trabalhadoras 
populares e seus filhos os objetos dessa exclusão.  

Palavras-chave: PROEJA; Desistência; Permanência. 

 

 



 
 

   

                                                                ABSTRACT 

 
 

This dissertation deals about the theme of National Integration Program of the 
Professional Education to the Basic Education in the form of Youth and Adults 
Education - PROEJA, which was developed at the Federal Institute of Education 
Science and Technology of Rio Grande do Norte - IFRN - Campus Caicó. It aims to 
analyze the causes of the abandonment and the reasons for the permanence of 
students within the mentioned program. To substantiate this research, we used 
methodologically, some procedures such as bibliographical research, documentary 
analysis, semi-structured interviews and focus group. To analyze the data, we 
discussed the contradiction that involves duality and educational compensation 
based in the struggles and achievements of rights at the core of public policies for 
high schools, for vocational education and the education of youth and adults in the 
2000s. We analyze the integrated high school under PROEJA, having as reference 
the conception of the total human formation; the inseparability of the primary 
education system and vocational education and the integration of knowledge and 
expertise as a whole, discussing the specificities of the modality EJA, discussing the 
causes of abandonment and the reasons for the permanence of the students of 
education for youth and adults (EJA) in the primary education system. As for the 
results, we found that although the PROEJA be a program that aims to provide a 
complete human formation to contribute to the full citizenship of their graduate 
members, what is announced in the document that guides its creation has not been 
materialized in Caicó Campus. The curriculum of the course was not designed for the 
students of EJA, nor teachers have had an adequate training to work with these 
specific individuals, and its specificities of being workers with differentiated learning 
times have not been considered. In addition, the courses are predominantly of 
instrumentalist characteristics. This indicates that the material and institutional 
conditions to achieve the promised total and complete training have not being fully 
materialized at the researched school. Associated with the difficulties concerning the 
intra-school and extra-school conditions, personal and socioeconomic conditions 
which are related to the obligation to work that implies in limitations to balance work, 
school and family, they influenced in the interruption of the school trajectory of these 
subjects. Through research, we confirmed that the motives of students who remain 
have to do also with intraescolares conditions the quality of education (qualification of 
technical staff and teachers) involved in the educational process, as well as 
socioeconomic and personal issues represented by the support of colleagues and 
family.Then it is concluded that the causes of abandonment and the reasons of the 
permanence are of institutional, socioeconomic and personal origins. Finally, it is 
observed that capitalist society demands as much as possible high levels of 
educated workers, and at the same time makes difficult the access to that education 
for much of the population, and it is not randomly. The objects of that exclusion are 
the popular worker classes and their children. 

 
Keywords : PROEJA. Abandonment. Permanence.  
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar as causas da desistência e os 

motivos da permanência dos estudantes do curso técnico de nível médio em 

Eletrotécnica integrado ao ensino médio na modalidade da educação de jovens e 

adultos, no âmbito do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à 

Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN 

– Campus Caicó, doravante denominado Ensino Médio Integrado em Eletrotécnica 

na modalidade EJA (PROEJA em Eletrotécnica). 

O interesse pela pesquisa sobre o PROEJA decorre do exercício profissional 

de Pedagoga no IFRN – Campus Caicó, pois entre as atribuições desse trabalho 

está o de acompanhar o rendimento acadêmico, a frequência e consequentemente a 

desistência e a permanência dos estudantes das Licenciaturas e dos cursos técnicos 

de nível médio na forma integrada, na forma subsequente, incluindo os estudantes 

da modalidade EJA.  

Durante o acompanhamento dos estudantes do curso técnico de nível médio 

em Eletrotécnica integrado ao ensino médio na modalidade da EJA foi diagnosticado 

que para a disciplina de Artes, a ser ministrada no semestre letivo 2010.1 não havia 

professor convocado para o Campus Caicó que pudesse atuar como docente. Como 

o Gestor Acadêmico tinha ciência de que a pesquisadora já tinha lecionado essa 

disciplina em outra escola, houve o convite para que a assumisse.  

No período de convívio com a turma da EJA estabelecemos um vínculo de 

amizade, compromisso e respeito mútuo. No decorrer das aulas sempre buscamos 

integrar os conteúdos de artes com a vivência dos estudantes e com outras 

disciplinas, ocasião em que falavam sobre suas histórias de luta e de tentativas de 

reinserção na escola, sonho deixado de lado em anos passados por motivos 

diversos.  

No percurso dessa volta muitos foram desistindo do curso, mas outros 

continuaram até o final. Podemos dizer que o ponto de partida para a preocupação 

com a temática desse estudo teve como motivação a desistência dos estudantes e a 

decisão dos gestores do Campus Caicó de não mais ofertarem vagas para cursos 
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do PROEJA a partir do semestre letivo 2011.1. A justificativa para deixar de ofertar 

cursos do PROEJA foi o diagnóstico de que um grande número de estudantes já 

havia desistido nos semestres anteriores.  

Entendemos que para tomar uma decisão dessa natureza se fazia 

necessário, à priori, diagnosticar as causas mais profundas desse fenômeno, não 

apenas a sua superfície, a desistência. Diante disso, poderíamos refletir sobre a 

essência do fenômeno e buscar alternativas para interferir nesse processo.  

Deixar de ofertar cursos do PROEJA sem ouvir os que saem e os que 

permanecem não condiz com o movimento de ação-reflexão-ação que deve nortear 

a prática pedagógica nas instituições educativas, principalmente em se tratando da 

EJA.  

Pois em nosso país, a EJA sempre foi alvo de ações educacionais 

descontínuas e pela primeira vez o PROEJA anuncia a escolarização com a 

possibilidade do exercício de uma profissão ao final do curso. Portanto, se o velho 

problema da desistência dos estudantes da EJA também está se fazendo presente 

no PROEJA, é necessário compreender esse fenômeno refletindo sobre o mesmo, 

assegurando que esse Programa se torne uma política perene em educação.  

A história da educação para jovens e adultos no Brasil afirma-se a partir da 

colônia, quando os jesuítas ensinavam as normas de como se comportar em 

sociedade e os ofícios necessários para que a economia colonial funcionasse 

(HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Já a educação dos que trabalhavam manualmente acontecia nos colégios e 

nas residências dos jesuítas que sediavam os núcleos de formação profissional, 

representados pelo ensino da carpintaria, ferraria e construção de edifícios e 

embarcações.  

Foi respaldada nessa concepção de adoção de um modelo de aprendizagem 

de ofícios que a educação profissional passou a ser alavancada no Brasil. Mas, de 

acordo com Moura (2006) até o século XIX não existe registro de atividades 

sistemáticas que possam ser caracterizadas como educação profissional 

escolarizada, conforme compreendida atualmente. 
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Por conseguinte, conforme Moura (2006) quando a educação profissional 

escolarizada passou a existir no Brasil apresentou-se destinada às crianças e jovens 

em estado de mendicância, o que denota a concepção assistencialista que originou 

essa oferta educacional.  

Não obstante, conforme Haddad e Di Pierro (2000), um conjunto de ações 

assistencialistas que envolveram práticas formais e informais que ora priorizavam a 

aquisição de conhecimentos básicos, ora de competências técnicas e profissionais 

fundamentaram as primeiras propostas voltadas para a educação de jovens e 

adultos. 

Até a década de 1920 houve um descomprometimento educacional que 

repercutiu na elaboração de ações assistencialistas e propostas de trabalho para a 

EJA e uma despreocupação em instituir políticas educacionais para esse público. 

Apenas na década de 1940 é que a preocupação com a falta de educação 

para jovens e adultos veio a se firmar como um problema de ordem nacional, 

ganhando ênfase uma política nacional em relação a essa modalidade. 

No entanto, a história do tratamento com a educação de jovens e adultos 

pelas políticas públicas educacionais mostrou que essa modalidade de ensino 

sempre foi alvo de programas, projetos, campanhas e ações compensatórias que 

não tiveram uma continuidade e, portanto, não surtiram todo o efeito positivo que a 

sociedade cobra e tem direito.  

Além disso, os sujeitos da EJA ainda sofrem com a dificuldade em conciliar 

educação e trabalho. Conforme Arroyo (2009) quando forçado a escolher entre uma 

das opções, esse aluno escolhe o trabalho, devido à necessidade de subsidiar a sua 

sobrevivência e a de sua família. Ao escolher o trabalho perpetua-se o ciclo de 

exclusão da escola, pois já teve que deixá-la anteriormente por motivos que se 

repetem nas suas narrativas acerca das causas da desistência. Com o PROEJA 

essa realidade não tem sido diferente, pois as condições materiais concretas da vida 

de muitos dos estudantes do IFRN - Campus Caicó fizeram com que eles não 

continuassem os estudos e, mais uma vez, saíssem da escola. 
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O Campus Caicó começou a ofertar cursos do PROEJA no semestre letivo 

2009.2, que coincide com o início do exercício de funcionamento da referida unidade 

educativa. 

Os cursos técnicos de nível médio em Eletrotécnica e Informática integrados 

ao ensino médio na modalidade EJA iniciaram com quatro turmas, duas turmas de 

Eletrotécnica e duas turmas de Informática. 

Para a cidade de Caicó, o Campus do IFRN e as ofertas dos cursos 

representaram um avanço qualitativo em termos de melhores perspectivas 

educacionais para a região, tendo em vista que poucas escolas públicas em Caicó 

ofertam a EJA – ensino médio e nenhuma delas oferta a EJA integrada à formação 

profissional. 

No caso da oferta do PROEJA, essa vai além do ensino médio, pois se 

prioriza integrá-lo à educação profissional. Na visão de Kuenzer (1997), a proposta 

de integrar o ensino médio à formação profissional priorizando e enfatizando a 

formação humana integral torna-se inovadora e um avanço porque ao longo da 

história da educação brasileira a oferta do ensino médio foi se caracterizando por 

uma dualidade estrutural entre a educação profissional e a educação básica. 

Não podemos esquecer que o cerne dessa opção dual condiz com a forma 

como a sociedade brasileira se organizou em relação à formação das classes 

sociais, o que representou uma educação profissional de caráter instrumental para 

as classes populares e um ensino propedêutico para aqueles que representavam a 

elite.  

Discutindo sobre essa questão Saviani (2007, p.161) afirma que:  

[...] sobre a base da relação explícita entre trabalho e educação desenvolve-
se, portanto, uma escola média de formação geral. [...] terminada a 
formação comum propiciada pela educação básica, os jovens tem diante de 
si dois caminhos: a vinculação permanente ao processo produtivo, por meio 
da ocupação profissional, ou a especialização universitária. 

 

De acordo com o exposto, os jovens têm dois caminhos a seguir: aprofundar-

se em uma formação universitária ou vincular-se ao processo produtivo.  
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Iniciando o diálogo em torno das contradições no cerne dessa dualidade 

educacional, nos embates em torno das políticas públicas educacionais para o 

ensino médio, o discurso dos jovens se inserirem no processo produtivo foi alvo de 

legislação que, na década de 1970, impunha a profissionalização obrigatória aos 

estabelecimentos que ofertavam o ensino médio, então denominado de segundo 

grau profissionalizante. 

Conforme Ciavatta (2006, p. 47, grifo do autor), ―[...] a profissionalização 

obrigatória que a então Lei nº 5.692/1971 pregava, em grande parte das instituições 

públicas de ensino não se viabilizou na prática por falta de instalações e 

equipamentos – ficou um ―faz-de-conta‖. 

Anos mais tarde, já na década de 1990, o Decreto nº 2.208/1997 vem 

enfatizar novamente um ensino de fundamentação técnica para os jovens das 

classes trabalhadoras populares e consumar a separação entre o ensino médio e a 

educação profissional, proibindo a formação integrada e regulamentando formas 

aligeiradas de educação profissional em função das necessidades do mercado de 

trabalho. 

Somente nos anos 2000, com a instauração do Decreto nº 5.154/2004 

pretendia a reconstrução de princípios e fundamentos para a formação de 

trabalhadores embasados em uma concepção emancipatória, superando o viés 

assistencialista/compensatório, na perspectiva da inclusão social. 

A respeito desse Decreto, Frigotto; Ciavatta e Ramos (2005, p. 02) afirmam 

que ―seria um dispositivo transitório que, enquanto garantisse a pluralidade de ações 

a sistemas e instituições de ensino, mobilizasse a Sociedade Civil em torno do 

assunto‖. 

Contudo, após um ano de vigência do referido Decreto, a mobilização para 

integrar a educação básica e a educação profissional não aconteceu, as ações 

realizadas no interior do próprio MEC tenderam à fragmentação da política de 

integração (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). 

Anos mais tarde, no viés da integração da educação básica e da educação 

profissional o PROEJA vem anunciar uma política de ensino médio, de educação 
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profissional e de inclusão social que visa incluir nas redes de ensino os estudantes 

que foram excluídos do sistema educacional ou dele saíram por motivos diversos. 

Nesse sentido, o PROEJA anuncia que ao concluir o ensino médio, os 

estudantes terão uma formação técnica de nível médio, partindo do princípio de que 

tenham tido acesso a uma formação humana integral, na medida em que trabalho, 

ciência, tecnologia e cultura tenham sido vistos, indissociavelmente, no decorrer do 

estudo das disciplinas de formação geral e das disciplinas específicas da formação 

técnica. 

Procurando romper com a dualidade e na perspectiva da inclusão, o PROEJA 

tem como proposta anunciada a (re) inserção no sistema educacional de jovens e 

adultos que não tiveram acesso à educação básica e à formação profissional.  

Essa (re) inserção de uma proposta de integração, que por sua vez, parte de 

um projeto educativo que conforme (BRASIL, 2006, p. 30) vai ―além de 

segmentações e superposições que tão pouco revelam das possibilidades de ver 

mais completamente a realidade‖. 

Pois, conforme consta no Documento Base, (BRASIL, 2006, p.16):  

[...] a EJA como um campo de conhecimento específico, o que implica 
investigar, entre outros aspectos, as reais necessidades de aprendizagem 
dos sujeitos alunos; como produzem/produziram os conhecimentos que 
portam suas lógicas, estratégias e táticas de resolver situações e enfrentar 
desafios; como articular os conhecimentos prévios produzidos no seu estar 
no mundo àqueles disseminados pela cultura escolar. 

 

Todos esses aspectos referenciados, anteriormente, no Documento Base 

devem fundamentar a compreensão de que o campo da EJA é específico, o que 

implica o reconhecimento de que os jovens e adultos possuem necessidades 

diferenciadas de aprendizagem e, portanto, necessitamos articular estratégias 

particulares para trabalhar com os mesmos. 

Nesse aspecto, questionamos se, de fato, a intencionalidade do programa: 

oportunizar formação humana integral, respeitar a especificidade do público da EJA, 

com reconhecimento de saberes adquiridos na experiência de vida está sendo 

empreendida no Campus Caicó conforme foi anunciada, ou seja; como estão sendo 

desenvolvidas as ações indutoras dos gestores e docentes envolvidos diretamente 

no programa? 
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Compreendemos que a resposta a tal questionamento, ou seja, a 

comprovação de que a proposta do PROEJA está sendo materializada conforme o 

anunciado pelo programa só será respondida a partir de pesquisas que lancem o 

olhar sobre essas questões.  

Então, especificamente, essa pesquisa foi orientada com o objetivo geral de 

investigar as causas da desistência e os motivos da permanência de estudantes do 

PROEJA/ensino médio no Campus Caicó do IFRN. 

Elencamos os seguintes objetivos específicos para compreender as causas 

da elevada taxa de desistência e os motivos da permanência de alguns: 1.Identificar 

e problematizar as causas da elevada taxa de desistência de estudantes do 

PROEJA/Ensino Médio no IFRN/Campus Caicó; 2. Identificar os motivos da 

permanência de parte dos estudantes do PROEJA/Ensino Médio no IFRN/Campus 

Caicó, mesmo diante de uma elevada taxa de desistência. 

Portanto, para desenvolver esse estudo que envolve as causas da desistência 

e os motivos da permanência em um contexto inovador da educação de jovens e 

adultos algumas questões nortearam a pesquisa. 

Assim, no primeiro momento consideramos as seguintes questões: Nos anos 

2000, quais políticas públicas educacionais anunciaram a conquista de direitos no 

âmbito do ensino médio, da educação profissional e da educação de jovens e 

adultos? Em se tratando do ensino médio integrado, quais as concepções, princípios 

e fundamentos que o embasam? Quais as especificidades do ensino médio 

integrado na modalidade EJA? 

Depois, em um segundo momento, privilegiamos a discussão sobre a 

desistência na educação básica. Quais as concepções sobre a desistência 

assumimos no contexto da exclusão social? Quais fatores contribuem para a 

desistência no ensino médio, na educação profissional e na educação de jovens e 

adultos e, mais especificamente no PROEJA, desafiando a permanência dos 

estudantes?  

No terceiro momento, após a discussão sobre as concepções da desistência 

e os fatores que podem contribuir para a exclusão do aluno da escola de educação 

básica, analisamos a partir dos depoimentos dos sujeitos (gestor acadêmico, 
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professores e estudantes) quais as causas da desistência dos estudantes do curso 

técnico de nível médio em Eletrotécnica integrado ao ensino médio na modalidade 

da EJA no IFRN/Campus Caicó. Quais os motivos da permanência de parte desses 

estudantes? Por que, mesmo diante de uma elevada taxa de desistência de 

estudantes no PROEJA/Ensino Médio desenvolvido no IFRN, Campus Caicó, há 

estudantes que permanecem? 

Para alcançarmos os objetivos delineados anteriormente e responder às 

questões da pesquisa, os primeiros procedimentos utilizados se relacionaram a 

aproximações com o objeto de estudo e com a documentação e as referências 

bibliográficas a ele relacionada. Na pesquisa documental/bibliográfica tivemos por 

objetivo catalogar e indicar os fundamentos teóricos e os percursos a serem 

percorridos empiricamente.  

Para a consecução do estudo, os fundamentamos na perspectiva sociocrítica. 

Afirmamos a escolha do referencial teórico-metodológico em Frigotto (1998, p.26), 

pois: 

 

[...] um pressuposto fundamental, quando nos propomos ao debate teórico, 

entendemos deva ser que as nossas escolhas teóricas não se justificam 

nelas mesmas. Por trás das disputas teóricas que se travam no espaço 
acadêmico, situa-se um embate mais fundamental, de caráter ético-político, 

que diz respeito ao papel da teoria na compreensão e transformação do 

modo social mediante o qual os seres humanos produzem sua existência, 

neste fim de século, ainda sob a égide de uma sociedade classista, vale 

dizer, estruturada na extração combinada de mais-valia absoluta, relativa e 

extra. As escolhas teóricas, neste sentido, não são nem neutras e nem 
arbitrárias - tenhamos ou não consciência disto. Em nenhum plano, 

mormente o ético, se justifica teorizar por teorizar ou pesquisar por 

diletantismo. 

Portanto, a metodologia que escolhemos para fins investigativos partiu 

fundamentalmente de uma postura epistemológica, que, enquanto teoria, possui 

uma concepção de ciência e de mundo, que discute, profundamente a realidade, 

não apenas a sua aparência.  

Para tanto, na análise da realidade concreta procuramos discutir a dicotomia 

entre a teoria e a prática na educação. Conceito central para o materialismo 

histórico-dialético, a realidade concreta para Marx (1982) não é caótica ou 

incompreensível em sua totalidade, mas deve ser apreendida através da abstração 

do real para o plano concreto e, partindo de categorias históricas de produção 
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material conseguir chegar à totalidade, onde temos a síntese das determinações e a 

unidade na diversidade.  

Partimos do pressuposto de que a realidade concreta não é fruto do 

pensamento humano, mas o contrário, pois de acordo com Marx e Engels (1989, p. 

20-21), é condicionada pelo desenvolvimento das forças produtivas e das relações 

de produção: 

[...] os homens e suas relações nos aparecem de cabeça para baixo como 
em uma câmera escura, esse fenômeno decorre de seu processo de vida 
histórico, exatamente como a inversão dos objetos na retina decorre de seu 
processo de vida diretamente físico. 

Então, ocorre a inversão do real, pois trabalhamos com uma manifestação 

social complexa.  

Buscando nos familiarizar com a realidade a ser investigada, fomos a campo 

pesquisar nos documentos da Coordenação de Registros Acadêmicos do Campus 

Caicó o quantitativo de estudantes matriculados e o número de estudantes 

registrados na categoria de desistentes do curso técnico de nível médio em 

Eletrotécnica integrado ao ensino médio na modalidade da EJA durante os 

semestres letivos de 2009.2 até 2012.2.  

Elencamos como sujeitos da pesquisa a turma do curso técnico de nível 

médio em Eletrotécnica integrado ao ensino médio na modalidade da educação de 

jovens e adultos que, na época em que a técnica grupo focal foi feita (maio de 2013), 

estava cursando o 7º semestre letivo com 15 (quinze) estudantes matriculados. A 

escolha dessa turma devemos ao fato de que possuía o maior número de 

estudantes em relação à outra turma de técnico de nível médio em Informática 

integrado ao ensino médio na modalidade da EJA, que tinha 10 (dez) matrículas, 

mas, assim como a turma de Eletrotécnica possuia um quantitativo grande de 

estudantes que desistiram. 

Ressaltamos que a entrevista com os estudantes da turma investigada foi 

realizada em maio de 2013. Depois da realização da entrevista a turma concluiu no 

8º semestre letivo com 15 (quinze) matriculados. Daqueles que na entrevista ainda 

não haviam desistido, um não concluiu porque ficou em dependência em duas 

disciplinas técnicas, mas continua matriculado.  
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Para a escolha dos professores elencamos como premissa o fato de que 

tivessem lecionado nos semestres letivos em que houve o maior número de 

desistências. 

Para o desenvolvimento desta investigação, tomamos como categorias 

empíricas de análises: as causas da desistência e os motivos da permanência. 

Apesar da literatura utilizar majoritariamente o termo evasão para se referir a 

estudantes que não conseguem concluir determinada etapa educacional, neste 

trabalho, optamos por utilizar o termo desistência para tratar desse fenômeno, tendo 

em vista que o sentido da palavra evasão tende a culpabilizar somente o indivíduo, 

isentando a instituição e o sistema educacional como co-responsáveis por esse 

fenômeno. Só utilizaremos o termo evasão quando esse for decorrente de referência 

explícita a algum autor com o qual estamos dialogando.  

Ao utilizar o termo desistência damos margem para discutir um fenômeno que 

é complexo e está envolto e enraizado em fatores que se relacionam interna e 

externamente e que culminam com a interrupção dos estudos. A discussão da 

desistência escolar não é de fácil compreensão porque existem fatores diversos a se 

considerar a esse respeito que explicam ou justificam a sua ocorrência. 

Segundo a literatura acadêmica, o que contribui para o seu alto índice e para 

o afastamento dos educandos da escola é a opção pelo trabalho. Mas, não podemos 

responsabilizar somente o trabalho, pois existem outras questões extra e 

intraescolares que envolvem essa problemática, contribuindo para que aconteça o 

denominado fracasso escolar.  

Para Arroyo (2000), o fracasso escolar se materializa na escola por meio da 

lógica seletiva e excludente do sistema seriado de ensino. Nesse aspecto, 

compreendemos que a desistência é ocasionada por questões diversas extra e 

intraescolares que acabam repercutindo na opção do aluno da EJA em desistir de 

estudar. 

Estudiosos sobre o assunto, (OLIVEIRA, 1999); (COMERLATO, 2004); 

(ARROYO, 2005) asseveram que a educação de jovens e adultos é composta por 

um público plural que tem especificidades em relação à faixa etária, tempos de 

aprendizagem, condição de emprego ou subemprego, vasta experiência existencial, 
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histórico de exclusão educacional, o que necessita que a escola se adapte a essa 

realidade no tocante à elaboração dos currículos, à organização dos tempos 

escolares e ao trabalho dos educadores que estão envolvidos com essa modalidade 

de educação.  

Algumas pesquisas elaboradas por (MOREIRA, 2010); (SANTOS, 2006) têm 

dado sua contribuição no sentido de compreender as causas da desistência, mas 

poucas, (FONSECA, 2002) e (PARENTI, 2000) têm se voltado em entender por que, 

mesmo com causas adversas que comprometem a permanência do aluno na escola, 

alguns concluem o percurso educativo. 

Em particular, para o desenvolvimento dessa pesquisa utilizamos as 

seguintes técnicas: revisão bibliográfica, fase de seleção de artigos que foram 

consultados através da internet em anais de eventos, em livros, revistas, resumos e 

e-books, o estudo documental, com leituras dos documentos encontrados para 

identificarmos a pertinência do conteúdo em relação ao objeto da pesquisa e para 

que realizássemos os resumos e fichamentos. Ainda, para a coleta dos depoimentos 

dos sujeitos da pesquisa usamos as técnicas do grupo focal e da entrevista semi-

estruturada. Já para analisar os depoimentos coletados utilizamos a técnica de 

análise de conteúdo. 

Como fonte de pesquisa utilizamos os textos que tratam sobre as políticas 

públicas educacionais para o ensino médio, para a educação profissional e para a 

educação de jovens e adultos: com fundamentação em Kuenzer (2008), (2009), 

(2010), Frigotto (1989), (2005), Ciavatta (2005), (2006), Saviani (1989), (2009) e 

Moura (2012); (2013). A concepção de ensino médio integrado como fundamental 

para uma educação tecnológica ou politécnica em Frigotto, Ciavatta e Ramos 

(2005), Ramos (2005), (2007), (2010) e Machado (2009), (2010). Sobre a dualidade 

da finalidade do ensino médio em Moura (2009), (2012) e Kuenzer (2009). Acerca 

das especificidades dos estudantes da EJA em Arroyo (2005), (2007), Ries (2006), 

Oliveira (1999), Pinto (2009), Rodrigues (2006), Moura e Pinheiro (2009), Henrique e 

Oliveira (2007), Coll, Palacius e Marchesi (2004) e Comerlato (2004). Acerca da 

desistência da escola em Arroyo (2000), (2007), Queiróz (2011), Charlot (2000), 

Krawczyk (2009), Simões (2010), Frigotto e Ciavatta (2004), Haddad (2000), Paiva 

(2006), Mance (1998), Ferraro (1999) e Soares (1986). Sobre as motivações da 
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permanência em Solé (2006), Tapia e Fita (1999), Cardoso e Ferreira (2012), Parenti 

(2000), Oliveira (2011), Correa, Souza e Bicalho (2003), Freire (1998), e Piconez 

(2003).  

Como já dissemos anteriormente, para a coleta das informações, fizemos uso 

da técnica grupo focal, pois de acordo com Gatti (2005, p. 9) ao se utilizar a técnica 

do grupo focal, ―há interesse não somente no que as pessoas pensam e expressam, 

mas também em como elas pensam e por que pensam‖, sendo os sujeitos 

envolvidos na problemática os artífices da história, já que sofrem a influência do 

meio social no qual se envolvem.  

Além da técnica do grupo focal foram elaboradas entrevistas semi-

estruturadas para o gestor acadêmico e para dois docentes que lecionam no 

PROEJA, sendo um professor da disciplina de educação geral e outro professor da 

disciplina de formação profissional. 

Por fim, para análise dos depoimentos coletados através do grupo focal e das 

entrevistas semi-estruturadas, fizemos uso da técnica de análise de conteúdo que 

segundo Bardin (2009), enquanto método permite analisar as comunicações através 

da utilização de procedimentos sistemáticos que dão a possibilidade de descrever o 

conteúdo das mensagens. 

Depois de tratar do percurso metodológico, o qual vai ser aprofundado no 

capítulo 3, passamos a apresentar a estrutura da dissertação.  

O texto está dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo intitulado 

Situando historicamente as políticas educacionais no âmbito do ensino médio, 

educação profissional e educação de jovens e adultos, discutimos a contradição no 

seio das políticas públicas educacionais empreendidas para o ensino médio, para a 

educação profissional e para a educação de jovens e adultos que perpetuam a 

dualidade educacional, embora caminhem ao lado da compensação e da conquista 

de direitos. Tratamos do ensino médio integrado à educação profissional técnica de 

nível médio, esmiuçando os princípios e fundamentos da concepção de integração, 

finalizando com as especificidades dos sujeitos da EJA.  

O segundo capítulo que se intitula Desistência e Permanência na Escola de 

Educação Básica abordamos as concepções de desistência, delimitando 
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considerações acerca de sua ocorrência na educação básica, em particular na 

modalidade da educação de jovens e adultos. Da mesma forma, discutimos as 

motivações para a permanência dos jovens e adultos na EJA. 

Já no terceiro capítulo intitulado Desistência e permanência no PROEJA – 

Campus Caicó, por que muitos não conseguem continuar e alguns persistem? 

abordamos os sujeitos da pesquisa e as categorias da desistência e da permanência 

no PROEJA – Campus Caicó, procurando compreender as causas da desistência e 

os motivos da permanência através de seus depoimentos, confrontando-os com o 

referencial teórico fundamentado nesse trabalho.  

Por último, apresentamos algumas considerações finais sobre o tema 

pesquisado. 
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1 SITUANDO HISTORICAMENTE AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO ÂMBITO 
DO ENSINO MÉDIO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 

 

Neste capítulo, analisamos as políticas públicas para o ensino médio, para a 

educação profissional e para a educação de jovens e adultos nos anos 2000. 

Partimos da análise da concepção de ensino médio que fundamenta as políticas 

públicas educacionais nesse período. 

O objetivo desse capítulo é discutir sobre a dualidade educacional, a 

compensação e a conquista de direitos no cerne das políticas públicas educacionais 

citadas anteriormente, analisando as concepções, princípios e fundamentos do 

ensino médio integrado e as especificidades da modalidade da EJA.  

Dividimos o capítulo em três seções. Na primeira, discutimos as políticas 

públicas educacionais gestadas nos anos 2000 para o ensino médio, para a 

educação profissional e para a educação de jovens e adultos, situando as 

contradições, a compensação e a conquista de direitos no cerne dessas políticas. 

Na segunda seção, no contexto da proposta do ensino médio integrado, 

centralizamos a análise das concepções, princípios e fundamentos que norteiam a 

concepção de integração e contribuem para a indissociabilidade entre a educação 

geral e a educação profissional. Na terceira seção abordamos a especificidade do 

público discente do PROEJA. 

1.1As políticas públicas para o ensino médio, para a educação profissional e 

para a educação de jovens e adultos nos anos 2000: entre a dualidade, a 

compensação e a conquista de direitos 

 

O ensino médio, ao longo da história da educação brasileira consolidou-se 

como o nível que media a relação entre o ensino fundamental e a formação 

profissional, seja essa em nível superior ou técnico. 

Quando analisa acerca do ensino médio, Saviani (1989), acredita que o 

problema está justamente na falta de sua definição, ou seja; ora é propedêutico, ora 

é profissionalizante, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Historicamente, no bojo da 

constituição do ensino médio, temos uma dualidade estrutural que se ramifica no 

ensino profissional, pois segundo Kuenzer (2009, p. 26): 
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[...] desde o surgimento da primeira iniciativa estatal nessa área, até o 
presente, sempre se constituíram duas redes, uma profissional e outra de 
educação geral, para atender às necessidades socialmente definidas pela 
divisão social e técnica do trabalho.  

Para suplantar essa dualidade estrutural implica que superemos a contradição 

entre capital e trabalho, visto que a relação dual se institui pela natureza do 

capitalismo. Contudo, segundo Kuenzer (2010, p. 863) ―há mudanças na forma de 

objetivação desta categoria em face das mudanças ocorridas no mundo do trabalho 

[...] que impactam significativamente a concepção do ensino médio para os jovens 

trabalhadores‖.  

Kuenzer (2010) trabalha com a hipótese de que está havendo uma inversão 

da proposta dual, pois ―até os primeiros anos da década de 1990, se apresentava a 

escola média de educação geral para a burguesia e a escola profissional para os 

trabalhadores‖ (KUENZER, 2010, p. 863). 

A partir do avanço da oferta de ensino médio e o aumento da matrícula, está 

ocorrendo a dualidade invertida; ou seja, para a grande maioria da classe 

trabalhadora que consegue chegar ao ensino médio, o acesso é à sua forma 

propedêutica em escolas públicas estaduais que funcionam em condições precárias. 

Assim, a educação geral, antes reservada à elite, quando disponibilizada aos 

trabalhadores, banalizou-se e desqualificou-se. De modo geral, para os jovens e 

adultos que vivem do trabalho, Kuenzer (2010, p. 865) assevera que: 

 

[...] a modalidade mais acessível é o ensino médio de educação geral, em 
que as matrículas no turno noturno respondem a aproximadamente 50% do 
total, a distorção idade-série é elevada e os índices de evasão e repetência 
se ampliam, em escolas cujas condições de trabalho pedagógico são 
precarizadas.  
 
 

Essas escolas privilegiam os conteúdos propedêuticos para que os 

estudantes possam aprofundar os conhecimentos nessas disciplinas, visando a 

prosseguir os estudos nos cursos das universidades. 

Tais aspectos são referenciados por Ciavatta (2006, p. 42) ao afirmar que:  

[...] o ensino médio, no Brasil, tributário de uma sociedade de classes, de 
heranças escravista e preconceituosa contra o trabalho manual, é solicitado 
a preparar todos para os exames de acesso à universidade. Por sinal, único 
caminho de mobilidade social para os que pertencem aos setores 
desfavorecidos e sonham ―chegar lá‖.  
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Contraditoriamente a essa realidade preconizada no ensino médio de 

educação geral, o ensino médio nas escolas públicas de educação profissional 

pretende integrar os conteúdos da formação geral aos conteúdos da formação 

técnica, recuperando a relação entre o conhecimento e a prática no trabalho. Essa 

foi apresentada a partir da instauração de políticas públicas para o ensino médio e 

para a educação profissional que anunciavam a proposta de uma concepção de 

educação emancipatória para a classe trabalhadora, com superação do viés 

assistencialista/compensatório. 

Enquanto política pública que anunciava uma concepção emancipatória para 

o ensino médio e a educação profissional, o Decreto nº 5.154/2004, em meio a 

muitas contradições e limitado pela lógica hegemônica do capital, reconheceu,ao 

menos do ponto de vista legal, a necessidade dos trabalhadores ao possibilitar a 

retomada de princípios e fundamentos da formação integral, partindo da concepção 

da indissociabilidade entre educação profissional e educação básica (MOURA, 

2009). 

Nessa acepção, propôs-se estabelecer a possibilidade de integração 

curricular entre os conhecimentos do ensino médio da educação geral e os da 

educação profissional. Contudo, manteve as possibilidades de articulação através 

das formas subsequente e concomitante. 

A respeito dos avanços do Decreto nº 5.154/2004, Frigotto (2007, p.1141) 

considera que: 

[...] dentro das contradições da travessia, tratava-se de resgatar a 
perspectiva do ensino médio na perspectiva da educação politécnica ou 
tecnológica. Concepção refutada e abertamente combatida pelas forças 
conservadoras do governo FHC. Daí, contrariamente à perspectiva de 
aligeiramento e profissionalização compulsória da Lei n. 5.692/71 e do 
dualismo imposto pelo Decreto n. 2.208/97, o ensino médio integrado 
amplia de três para quatro anos este nível de ensino para permitir ao jovem 
uma formação que articule ciência, cultura e trabalho. Uma perspectiva, 
portanto, que supere tanto o academicismo quanto a visão de 
profissionalização adestradora. Tratava-se de avançar, tendo como 
parâmetro as condições materiais dos CEFETs, na concepção da educação 
politécnica ou tecnológica. 

Contudo, o avanço previsto no plano legal não necessariamente repercute na 

melhoria da ação pedagógica das instituições, pois embora o espaço para o 

processo emancipatório tenha sido conquistado, o parecer CNE/CEB nº 39/2004 que 
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atualizou as Diretrizes Curriculares para a educação profissional técnica de nível 

médio após a vigência do Decreto nº 5.154/2004, mesmo reconhecendo que a forma 

integrada tem curso, matrícula e conclusão únicos, estabeleceu que os conteúdos 

do ensino técnico e da educação profissional são de natureza distinta, 

dicotomizando o currículo integrado. 

No cerne dessa discussão, Moura (2012), enfatiza que indo de encontro à 

integração do ensino médio com a educação profissional, do ponto de vista da 

gestão educacional, aconteceu a divisão da Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica (SEMTEC). A partir dessa divisão criou-se a Secretaria da Educação 

Básica (SEB) e a Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), 

separando a educação básica e a educação profissional. Essa divisão repercutiu nas 

relações entre o Ministério da Educação e as Secretarias Estaduais de Educação, 

como também no interior de cada uma dessas secretarias, contribuindo cada vez 

mais para a dicotomização das relações entre o Ensino Médio e a Educação 

Profissional. 

Nesse aspecto, a SETEC passou a responder apenas pelo Ensino Médio 

Integrado desenvolvido na rede Federal de Educação Profissional, ao passo que a 

SEB passou a ter responsabilidades sobre o Ensino Médio propedêutico e o Ensino 

Médio Integrado desenvolvido, principalmente, nas redes estaduais. A esse respeito, 

Moura (2012, p.7) explica que: 

[...] nesse contexto, foram diferentes e não coordenados os processos 
construídos na SETEC e na SEB. Na SETEC, por exemplo, a falta de uma 
ação efetiva para exercer sua função indutora e coordenadora das ações, 
assim como o surgimento de outros programas e projetos governamentais 
que se tornaram prioritários, deslocou o foco, principalmente da rede federal 
de EP, da busca pela construção teórico-prática do EMI. 

 

Desse modo, essas medidas adotadas pelo governo demonstraram que a 

integração não foi priorizada no primeiro mandato do Governo Lula, visto que o 

anunciado não correspondeu à intencionalidade, pois apesar de anunciar por meio 

do Decreto nº 5.154/2004 a integração, a ação concreta do governo não induziu para 

que isso acontecesse de fato. 
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A realidade está mostrando que o ensino médio integrado vem sendo 

implantado em meio a disputas e contradições em torno das relações entre trabalho 

e educação (MOURA, 2013). 

Ainda nos anos 2000, a educação de jovens e adultos foi alvo de políticas de 

diversidade, cujas ações objetivaram promover a inclusão social, sem deixar de 

focalizar a diversidade da sociedade brasileira (MOEHLECKE, 2009). 

De acordo com Moehlecke (2009) com a criação da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) que se uniu aos 

departamentos de Educação de Jovens e Adultos e de Educação para a Diversidade 

e Cidadania, anunciava-se o fortalecimento do trabalho em cada área específica 

através da constituição de comissões e parcerias para assessorar a execução de 

programas e projetos. Nesse sentido, em 2003, é criado o Programa Brasil 

Alfabetizado – PBA que propunha dar acesso à cidadania e a possibilidade da 

elevação da escolaridade para jovens, adultos e idosos. 

Esse programa desenvolvido em todo o território nacional, com o atendimento 

prioritário a municípios que apresentam taxa de analfabetismo igual ou superior a 

25% recebeu apoio técnico na implementação de suas ações, visando a garantir a 

continuidade dos estudos aos alfabetizandos. 

Nesse contexto, o projeto Escola de Fábrica objetiva formar profissionalmente 

nas próprias empresas jovens de 15 a 21 anos, oriundos de famílias com renda per 

capita de até um salário mínimo. A meta desse programa é expandir a oferta de 

vagas na formação Profissional. Visando a esse fim, as organizações empresariais 

preparam recursos humanos para exercer uma profissão. Às instituições gestoras 

cabe elaborar o projeto pedagógico para cada unidade partindo da identificação das 

necessidades de qualificação nas empresas e às instituições federais de educação 

profissional cabe a certificação dos cursos (MOEHLECKE, 2009). A respeito dessas 

ações indutoras do governo para com a EJA, Rummert e Ventura (2007, p. 33-34) 

asseveram que: 

[...] assim, embora vejamos ampliado o arco de ações no âmbito da EJA, o 
mesmo permanece centrado em políticas focais, fragmentadas e 
fragmentadoras do tecido social. [...] A centralidade de tais ações reside na 
ampliação de mecanismos de certificação, relativos à conclusão do Ensino 
Fundamental, à formação profissional – particularmente a de caráter inicial, 
como já mencionado, e, com menor ênfase, ao término do Ensino Médio. 
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Ao instituir programas e projetos para a EJA o governo demonstra o 

desinteresse em contemplar esse segmento com políticas mais consistentes que 

proporcionem aos jovens e adultos o direito à escolarização. Desse direito foram 

alijados desde que se começou a pensar em executar ações voltadas para a EJA 

nesse país. 

Ainda no primeiro mandato do Governo Lula foi criado o PROEJA a partir do 

Decreto nº 5.478/2005. Esse programa, doravante denominado Programa de 

Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade Educação de 

Jovens e Adultos teve como base de ação a Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica. O conteúdo do Documento Base do PROEJA elaborado ainda na 

vigência desse Decreto orientou a alteração do Programa, tornando-o de 

abrangência nacional através do Decreto nº 5.840/2006, não mais limitando à 

abrangência dos cursos ao ensino médio com educação profissional técnica de nível 

médio. 

Essa revisão do Documento Base do PROEJA, conforme BRASIL (2007, 

p.12) foi proposta pela: 

[...] própria Rede, Instituições parceiras, gestores educacionais e estudiosos 
dos temas abrangidos pelo Decreto nº 5.478/2005, passaram a questionar o 
programa, propondo sua ampliação em termos de abrangência e 
aprofundamento em seus princípios epistemológicos. 

 

Então, ao ser instituído pelo Decreto nº 5.840/2006, o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional à Educação Básica na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos – PROEJA propõe uma política inclusiva de 

educação. Analisando acerca dessas políticas, Cury (2005, p. 14 – 15) afirma que: 

as políticas inclusivas, assim, podem ser entendidas como estratégias 
voltadas para a universalização de direitos civis, políticos e sociais. Elas 
buscam, pela presença interventora do Estado, aproximar os valores 
formais proclamados no ordenamento jurídico dos valores reais existentes 
em situações de desigualdade. Elas se voltam para o indivíduo e para 
todos, sustentadas pelo Estado, pelo princípio da igualdade de 
oportunidades e pela igualdade de todos ante a Lei. 

Corroborando com esse pensamento, conceber a educação de jovens e 

adultos como direito de todos passa pelo reconhecimento da dívida histórica e social 

para com os sujeitos que integram o campo da EJA. Contudo, segundo Moura 

(2012, p. 2), a lógica que orienta a sociedade capitalista neoliberal ―[...] não está 
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pensada para todos, mas para a parcela dos incluídos, que é minoria, enquanto a 

maioria vive à margem do que é produzido pela sociedade e, dessa forma, são 

alijados de direitos básicos‖. 

Buscando, então, oportunizar a igualdade de direitos básicos aos excluídos o 

PROEJA intenciona a equalização das oportunidades educacionais e o atendimento 

às necessidades dos que vivem do trabalho, o que embasa a proposta político-

pedagógica do Documento Base (BRASIL, 2007). A concepção de educação 

anunciada na fundamentação desse Documento pretende ir mais além do que 

simplesmente ofertar educação de qualidade a jovens e adultos, pois, aponta para 

uma formação que proporcione adquirir uma consciência crítica para que possa ao 

mesmo tempo compreender o meio social e interagir sobre esse meio enquanto um 

cidadão. 

Partimos do pressuposto de que a cidadania não será conquistada apenas 

pelo fato de ter acesso à educação e ao trabalho, mas pela consciência de que ao 

produzir trabalho produz-se ao mundo e a si mesmo. Assim, conforme declara o 

Documento Base do PROEJA, BRASIL (2007, p. 13): 

[...] nesse sentido, o que realmente se pretende é a formação humana, no 
seu sentido lato, com acesso ao universo de saberes e conhecimentos 
científicos e tecnológicos produzidos historicamente pela humanidade, 
integrada a uma formação profissional que permita compreender o mundo, 
compreender-se no mundo e nele atuar na busca de melhoria das próprias 
condições de vida e da construção de uma sociedade socialmente justa. A 
perspectiva precisa ser, portanto, de formação na vida e para a vida e não 
apenas de qualificação do mercado ou para ele. 

 

A proposta do PROEJA, do ponto vista do Documento Base, BRASIL, (2007, 

p. 11) anuncia romper com políticas que se restringem ―[...] à questão do 

analfabetismo, sem articulação com a educação básica como um todo, nem com a 

formação para o trabalho, nem com as especificidades setoriais [...]‖. Contudo, 

embora a prescrição legal expressa na instituição de uma política pública demonstre 

intenções em prol da solução de um problema, não existe a garantia de que o que 

foi anunciado ―à priori,‖ se transforme em ação e, tampouco que a demanda objeto 

da ação seja atendida. Pois no processo de implementação as ações planejadas por 

grupos ou indivíduos podem não acontecer conforme o previsto.   
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Em se tratando do PROEJA, a sua assunção pela Rede Federal de Educação 

Tecnológica fez parte das ações da expansão da educação profissional. Por outro 

lado há que se reconhecer que os antigos CEFETs – Centros Federais de Educação 

Tecnológica, atuais IFs – Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

passaram a ofertar, além dos outros cursos que já ofertavam, o PROEJA. 

Alertamos que esse fato não foi seguido pela contratação de novos 

professores e nem tampouco pelo recebimento de verbas pelos institutos para atuar 

com o PROEJA. Ao contrário, os professores que já lecionavam nas turmas dos 

cursos técnicos de nível médio na forma integrada ao ensino médio e na forma 

subsequente foram incorporados ao PROEJA sem ter acesso à formação para 

lecionar aos sujeitos da EJA.  

No caso específico da EJA, o grande desafio para o docente era aprender a 

trabalhar com sujeitos que não concluíram o ensino médio, que tem idades 

diferenciadas e acima de tudo são jovens e adultos trabalhadores. É perceptível que 

trabalhar com essa demanda implica a mobilização de recursos e saberes 

pedagógicos diferenciados, mas a realidade educacional demonstra que esse 

aspecto é controvertido. 

A esse respeito, Moura e Pinheiro (2009), afirmam que não houve tempo e 

nem profissionais preparados para construir um projeto de curso que se 

fundamentasse nas características particulares dos jovens e adultos. Por esse fato, 

conforme Moura e Pinheiro (2009, p. 102) ―[...] os planos de cursos são semelhantes 

aos do EMI para os adolescentes. A principal diferença está na carga horária, que 

para os alunos da EJA é significativamente menor do que nos dirigidos aos 

adolescentes‖. A realidade vem demonstrar que a proposta do PROEJA, 

considerada uma experiência inovadora, não conseguiu romper com a organização 

dos conteúdos ―[...] fundamentada em uma concepção de conhecimento 

rigorosamente formalizada [...] que ao construir seu próprio campo, se automatizava, 

desvinculando-se das demais e perdendo o seu vínculo com as relações sociais e 

produtivas‖ (KUENZER, 2005, p.07). 

A oferta do PROEJA prevê um esforço enorme para adequar os institutos 

federais, cuja identidade foi construída a partir da formação de técnicos de nível 

médio de excelência para o mercado de trabalho, a uma modalidade que, embora 
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exista em outras escolas, é totalmente nova na maioria deles. Para tanto, seria 

necessária uma grande mobilização de seus quadros docentes no sentido de se 

adequar à modalidade da EJA ou pelo menos ter clareza do significado do 

programa.  

Em relação ao PROEJA, a visão reducionista de que a educação profissional 

volta-se para a empregabilidade precisa ser combatida, uma vez que é preciso 

preparar o educando, que tem características bastante singulares, para que adquira 

a compreensão mais ampla do trabalho como princípio educativo a fim de formar-se 

como ser político e produtivo. Inferimos que, além da formação profissional, os 

jovens trabalhadores precisam ter acesso à cultura, daí a importância de uma 

educação básica sólida. Para que tal propósito seja alcançado, a escola precisa ter 

um projeto coerente com as especificidades desse público. 

No seio desse debate em torno do PROEJA há algumas tensões que 

merecem destaque. A proposta do ensino médio integrado ao ensino técnico, 

contraditoriamente, não está conseguindo quebrar o dualismo entre o ensino médio 

e o profissionalizante, pois é alvo de programas que não se aprofundam na 

execução de ações intencionais para a efetivação da proposta do ensino médio 

integrado. 

Nesse aspecto, no âmbito das ações voltadas à integração – ensino técnico e 

ensino médio, o Programa Brasil Profissionalizado - PBP, instituído pelo Decreto n.º 

6.302/2007 se destinou a potencializar a oferta de educação profissional integrada 

ao ensino médio nas redes estaduais de ensino a partir da prestação de assistência 

técnico-financeira pela União. Dentre os objetivos do programa destacam-se oito 

metas, que anunciam, dentre outras ações, a reestruturação do ensino médio de 

forma a combinar formação geral, científica e cultural com a formação profissional, 

fomento da expansão da oferta de matrículas no ensino médio integrado à educação 

profissional pelas redes públicas de educação dos (Estados, Distrito Federal e 

Municípios), inclusive na modalidade a distância, contribuir para a construção de um 

modelo para o ensino médio que articule formação geral e educação profissional, 

incentivo ao retorno de jovens e adultos ao sistema escolar com elevação da 

escolaridade (BRASIL, 2007). 
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Contudo, não identificamos à luz desses objetivos a afirmação dos princípios 

do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura enquanto dimensões 

indissociáveis para uma proposta de trabalho que integre formação geral e 

específica, o que vislumbra a possibilidade para que essa integração não se efetive 

de fato ou que se efetive sem fundamentação nesses princípios. Em linhas gerais, 

conforme Moura (2013), o Programa Brasil Profissionalizado estruturou-se de uma 

forma em que a União financia a infraestrutura (construção e reforma de prédios), 

aquisição de acervo bibliográfico e equipamentos de laboratórios. No entanto, Moura 

(2013) alerta para o fato de que ―cabe aos Estados assegurar algumas 

contrapartidas, dentre elas a criação ou adequação do quadro docente‖ (MOURA, 

2013, p. 158). 

Não obstante, o que observamos é que a infraestrutura está sendo 

construída, mas em relação ao quadro docente na maioria dos Estados não existe 

um corpo de professores efetivos para lecionar as disciplinas específicas de 

educação profissional. Assim, em alguns Estados estão sendo tomadas medidas de 

caráter paliativo, como afirma Moura (2013, p. 159), ―[...] contratação de estagiários 

e de professores temporários, criação de fundações para contratar professores por 

meio de regime de trabalho diferenciado [...]‖. 

Nesse contexto, contraditoriamente à proposta do ensino médio integrado, 

cria-se o Programa Ensino Médio Inovador instituído pela Portaria nº. 971, de 

09/10/2009 que não aprofunda a integração da formação geral com a formação 

técnica, mas é influenciado pela concepção de integração. De acordo com Ciavatta 

e Ramos (2011), o Programa Ensino Médio Inovador pretende incidir sobre o ensino 

médio não profissionalizante. Nesse programa, a organização dos conhecimentos 

parte da articulação entre as disciplinas e atividades integradoras que relacionam a 

concepção do trabalho como princípio educativo às concepções de ciência, 

tecnologia e cultura, o que denota a influência da concepção de ensino médio 

integrado.  

O referido programa também visa à orientação dos planos de ações 

pedagógicas dos sistemas de ensino, pois conforme assevera Ciavatta e Ramos 

(2011, p. 6):  

[...] a consolidação de uma base unitária deste ensino é uma das ênfases 
do documento, que destaca, também, que esta base deve integrar trabalho, 
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ciência e cultura, a partir da qual se desdobrariam possibilidades formativas 
diversas segundo cada um dos eixos de integração, concebendo-os 
também como contextos de formação específica: no trabalho, como 
formação profissional; na ciência, como iniciação científica; na cultura, como 
ampliação da formação cultural.A formação para a compreensão e a 
atuação no mundo do trabalho – sendo profissionalizante ou não – a 
formação científica e, ainda, para o trabalho científico,  assim como a 
formação cultural deveriam compor a base unitária do ensino médio, 
podendo também serem convertidos em contextos da formação 
diversificada. 

Contudo, a Portaria que instituiu o programa não orienta, claramente, como 

deve ser a articulação entre teoria e prática, a vinculação entre trabalho intelectual e 

atividades práticas experimentais, não delineando o caminho sobre o qual vai se 

promover a integração com o mundo do trabalho. Portanto, a perspectiva da 

integração está longe de ser alcançada, tendo em vista que o ensino médio continua 

sendo alvo de programas que priorizam a qualificação profissional ou a formação 

propedêutica, em detrimento da concepção de efetiva integração entre educação 

técnica e ensino médio. 

Nesse sentido, a descontinuidade em relação à concepção de integração 

entre o ensino médio e a educação profissional está exacerbada no Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC que propõe a 

qualificação profissional concomitante ao ensino médio, mediante parcerias 

público/privado que ampliam a dualidade estrutural da educação. O PRONATEC, 

aprovado pela Lei nº 12.513/2011 centra-se nos cursos de qualificação profissional 

de curta duração, sem priorizar a concepção do ensino médio integrado e tampouco 

a elevação de escolaridade. Desresponsabiliza os estados da oferta da educação 

profissional, em especial, da oferta do ensino médio integrado e dinamiza a oferta da 

educação profissional pelas entidades privadas.  

Esse aspecto está referenciado no art. 8º da Lei nº 12.513, de 26/10/2011, 

que dita:  

o PRONATEC poderá ainda ser executado com a participação de entidades 
privadas sem fins lucrativos, devidamente habilitadas, mediante a 
celebração de convênio ou contrato, observada a obrigatoriedade de 
prestação de contas da aplicação dos recursos nos termos da legislação 
vigente.  
 
 

Além dessa disponibilidade da União em possibilitar que entidades privadas 

―sem fins lucrativos‖ possam ofertar os cursos do PRONATEC, Moura (2012), alerta 

para o fato de que esse programa incentiva e intensifica a precarização e a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.513-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.513-2011?OpenDocument
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privatização do trabalho docente na rede federal de educação profissional 

tecnológica, com a utilização de recursos públicos, pois os próprios professores da 

rede pública federal de educação podem se candidatar a lecionar no PRONATEC, 

pelo qual terão direito a receber uma bolsa. Esse trabalho adicional dos professores 

deve acontecer em carga horária superior à sua jornada de trabalho, caracterizando, 

nesse sentido, a intensificação do trabalho docente. Ressaltamos que a atual ênfase 

dada ao PRONATEC representa um retrocesso nas políticas de formação de 

trabalhadores e ameaça a continuidade do PROEJA.  

Sobre esse aspecto, Franzoi; Silva; Costa (2013, p.11) afirmam que: 

o PRONATEC propõe cursos rápidos que formem para o mercado de 
trabalho, indode encontro a uma educação profissional integral para o 
mundo do trabalho e não sujeita às demandas restritas dos postos de 
trabalho que são criados e fechados de acordo com os interesses do 
capital.  

 

A assunção do PRONATEC encontra respaldo nos atuais dispositivos de Lei 

e vem ganhando corpo nos Institutos Federais, mas principalmente no sistema S, 

onde encontramos a maior parte da oferta. Contudo, a sua expansão vem 

demonstrar a descontinuidade em relação à política de integração iniciada a partir de 

2004, a qual anunciava a relação entre conhecimento geral e conhecimento 

específico. Contrariamente à concepção de integração anunciada nos anos 2000, o 

PRONATEC reforça as parcerias com o setor privado, fragmentando os insuficientes 

recursos públicos e desobrigando o estado da oferta de ensino médio integrado.  

Como a constituição das políticas públicas educacionais expressam ao 

mesmo tempo os interesses econômicos articulados a projetos de sociedade e 

educação em disputa, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 

fundamentadas na Resolução nº 02/2012 (BRASIL, 2012), sinalizam para a 

perspectiva da formação humana integral ao abordar as dimensões do trabalho, 

ciência, cultura e tecnologia em sua unicidade e ao reconhecer que o ensino médio 

é direito subjetivo, sendo dever do estado ofertá-lo gratuitamente.  

Em síntese, o que se observa é um paradoxo em termos legais, pois apesar 

de o estado anunciar seu compromisso com a assunção de uma concepção de 

formação humana integral nas diretrizes curriculares para o ensino médio, no caso 
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da educação profissional técnica de nível médio, as novas diretrizes são norteadas 

pelos interesses do mercado. 

Além disso, no que se refere à materialização efetiva dessas políticas, se 

observa em relação às diretrizes para o ensino médio a falta de ação indutora por 

parte do MEC nessa direção. Enquanto isso, no que concerne às diretrizes para a 

educação profissional, mesmo antes de sua homologação já havia um grande 

esforço governamental para garantir a sua materialidade, por meio de significativos 

investimentos provenientes do PRONATEC (MOURA, 2013). Os textos legais que 

constituem os enunciados das políticas educacionais escondem, sob a sua 

formalidade, os interesses econômicos que se articulam a projetos políticos de 

sociedade e educação, revelando, entre outros aspectos, os sujeitos que foram 

ouvidos e a correlação de forças políticas imbricadas no decorrer de sua elaboração.  

Analisando o Projeto de Lei nº 8.035/2010 que trata do Plano Nacional de 

Educação para o decênio 2011-2020 (BRASIL, 2010), em trâmite no Congresso 

Nacional,com um total de 20 (vinte) metas, constata-se que a proposta para o ensino 

médio está configurada na meta 03 (três) e se propõe a ―universalizar, até 2016, o 

atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até 2020, a 

taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%, nesta faixa etária‖. (BRASIL, 

2010, p. 05). Entre outras estratégias para essa universalização, pretende de acordo 

com BRASIL (2010, p, 6):  

institucionalizar programa nacional de diversificação curricular do ensino 

médio a fim de incentivar abordagens interdisciplinares estruturadas pela 

relação entre teoria e prática, discriminando-se conteúdos obrigatórios e 

conteúdos eletivos articulados em dimensões temáticas tais como ciência, 

trabalho, tecnologia, cultura e esporte, apoiado por meio de ações de 

aquisição de equipamentos e laboratórios, produção de material didático 

específico e formação continuada de professores. 

 

No entanto, Kuenzer (2010) ao discutir sobre essa diversificação curricular 

com cerne em abordagens interdisciplinares e conteúdos articulados às dimensões 

da ciência, trabalho, tecnologia, cultura e esporte, afirma que a superação da 

dualidade estrutural do ensino médio não passa somente pelo pretexto de articular o 

geral e o específico ou entre disciplinaridade e transdisciplinaridade. Ou mediante a 

estruturação de novas políticas e programas que definam novas competências para 

a formação de professores, pois, de acordo com Kuenzer, (2010, p. 863) ―[...] o 
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caráter dual só será superado quando for também ultrapassada a contradição entre 

a propriedade dos meios de produção e a propriedade da força de trabalho‖.  

Portanto, a contradição e a conquista de direitos caminham juntas no 

processo educativo, o que implica compreender que a escola se construiu 

historicamente como formadora da força de trabalho e, consequentemente, à mercê 

das demandas do capital. 

No viés da conquista de direitos, a estratégia 3.12 do projetado PNE (2011-

2020) BRASIL (2010, p. 7): se propõe a ―redimensionar a oferta de ensino médio 

nos turnos diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de 

ensino médio, de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as 

necessidades específicas dos estudantes‖. Contudo, conforme Kuenzer (2010), a 

materialização desses aspectos referenciados anteriormente passa, à priori, pela 

realização de um diagnóstico para identificar as necessidades educativas desses 

sujeitos, contemplando suas especificidades e diversidades socioculturais.  

No tocante à parceria público-privado a estratégia 3.5, BRASIL, (2010, p. 6) 

propõe: ―Fomentar a expansão da oferta de matrículas gratuitas de educação 

profissional técnica de nível médio por parte das entidades privadas de formação 

profissional [...]‖, o que vem demonstrar a ascendência das entidades privadas na 

política educacional. Evidenciamos nesse aspecto a dominância do pensamento 

empresarial, pois como afirma Frigotto e Ciavatta (2011, p. 633): ―paradoxalmente, o 

ideário educacional da década de 1990 não só continua, mas se aprofunda na 

perspectiva do produtivismo e na orientação pragmática e fragmentária das 

demandas do mercado‖. 

As parcerias público-privado subordinam, no Plano Nacional de Educação,a 

oferta gratuita de educação técnica de nível médio no âmbito privado. Dessa forma, 

segundo Frigotto e Ciavatta, (2011, p. 633) ―[...] esvai-se, assim, a perspectiva do 

ensino médio como educação básica universalizada e, portanto, direito social e 

subjetivo de todos os jovens‖. 

No que se refere à educação de jovens e adultos articulada à educação 

profissional, a meta 08 (oito) prevê, conforme BRASIL, (2010, p.11), a elevação da 

escolaridade média da população de dezoito a vinte e quatro anos a partir do 
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[...] fomento a expansão da oferta de matrículas gratuitas de educação 
profissional técnica por parte das entidades privadas de serviço social e de 
formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante 
ao ensino público, para os segmentos populacionais considerados.  

 

Nesse sentido, as dificuldades enfrentadas para a implantação do ensino 

médio integrado são contraditórias, pois enquanto o Decreto nº 5.154/2004, o 

Documento Base do PROEJA (BRASIL, 2007) e o Documento do Ensino Médio da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio (2012) apontam para a perspectiva 

da oferta pública da formação integral, o Projeto de Lei do novo Plano Nacional de 

Educação (2010), apesar de anunciar a perspectiva da formação integral, não 

concebe a oferta pública como estratégia para alcançá-la, mas sim a parceira 

público-privada. 

1.2 Ensino médio integrado: concepções, princípios e fundamentos 

 

Na seção anterior discutimos as políticas públicas educacionais para o ensino 

médio, para a educação profissional e para a educação de jovens e adultos no 

contexto dos anos 2000, considerando a dualidade, a compensação e a conquista 

de direitos no cerne da implementação dessas políticas. Esta seção tem o objetivo 

de discutir as concepções, princípios e fundamentos do ensino médio integrado.  

O ensino médio brasileiro, atualmente, representa a maior expressão do 

dualismo na educação brasileira, pois, em geral, se destina à formação propedêutica 

ou à preparação para o trabalho. Na sua concepção dual o ensino médio detém a 

contradição enraizada entre o capital e o trabalho, delineada na educação geral para 

os dirigentes e a preparação para o trabalho com formação de mão de obra técnica 

para atender aos interesses do mercado/capital. 

Com o propósito de formação dessa mão de obra e o de atender a 

reprodução do capital ou formar dirigentes, a educação foi concebida, evidenciando-

se, desta forma, a fundamentação de dois projetos pedagógicos que visavam a 

formar trabalhadores instrumentais e trabalhadores intelectuais, cabendo à 

educação profissional formar os trabalhadores instrumentais e ao ensino médio 

propedêutico formar a classe dirigente e detentora do capital (KUENZER, 1997). 
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Então, diferentes concepções para o ensino médio se entrecruzam em um 

espectro que varia desde a perspectiva que interessa exclusivamente ao capital a 

uma concepção de ensino médio integrado que não nega a importância do mundo 

do trabalho, mas não se restringe a seus interesses. Ressaltamos que as 

aprendizagens no ensino médio não podem se restringir somente aos interesses do 

capital, pois muito além de atender às necessidades do mundo do trabalho, há que 

se priorizar uma concepção de formação centrada na relação entre os sujeitos e os 

conhecimentos.  

Portanto, neste trabalho, coerentemente com o que já foi discutido até o 

momento, fazemos a opção pela concepção que articule e integre o ensino médio e 

o técnico partindo de uma base unitária de formação geral, na qual jovens e adultos 

que trabalham sejam reconhecidos como cidadãos. 

Assim, a proposta de ensino médio integrado que assumimos não ignora que 

a produção econômica exige que a educação atenda às necessidades do mundo do 

trabalho, porém compreendemos também que a formação dos sujeitos não pode se 

restringir a essas necessidades, mas deverá partir da concepção da formação de 

trabalhadores capazes de atuar ao mesmo tempo como dirigentes e cidadãos. 

Então, essa formação pretende ir mais além, na direção da autonomia e da 

emancipação dos seres humanos, ou seja, na perspectiva da formação humana 

integral. 

A esse respeito, Ramos (2010, p. 56) assevera que: 

[...] isso implica uma formação científica e ético-política sólida e que 
proporcione a apropriação técnica e tecnológica dos processos produtivos 
modernos, nas suas configurações e tendências gerais; mas também nas 
suas especificidades setoriais a partir das quais se conformam as diversas 
profissões as quais poderão ser inseridas nos projetos de vida desses 
sujeitos como meio de produção de sua existência. 
  

Ao defender a proposta do ensino médio integrado Ramos (2004), afirma que 

para que possa realmente contribuir com as necessidades socioculturais e 

econômicas dos sujeitos, este deve primar pela unitariedade em suas concepções, 

princípios e fundamentos, independentemente do público ao qual se destina, a partir  

de um currículo que ao priorizar a tecnologia não vise somente à profissionalização 

técnica de nível médio, mas ao desenvolvimento dos estudantes nas dimensões do 

conhecimento e de sua inserção crítica e criativa na vida social, cultural e artística. 
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Na concepção do currículo integrado têm-se ―[...] o trabalho como princípio 

educativo no sentido de que este permite, concretamente, a compreensão do 

significado econômico, social, histórico, político e cultural das ciências, das artes e 

da tecnologia‖ (RAMOS, 2005, p. 108). Portanto, a proposta do ensino médio 

integrado deve estar embasada na formação omnilateral e politécnica, articulada ao 

desenvolvimento das forças produtivas, às transformações nas bases técnicas da 

produção e na divisão do trabalho (MARX, 1988). Discutindo o conceito de politecnia 

na abordagem marxista, Saviani (2007) afirma que este conceito se reporta à união 

entre escola e trabalho, ou, especificamente, entre instrução intelectual e trabalho 

produtivo. Essa afirmação é corroborada pelo pensamento de Marx e Engels (2004), 

ao afirmarem que o aspecto educativo deverá existir por meio da articulação entre 

trabalho produtivo e formação intelectual, desde que acessível a todos os 

educandos e não somente aos filhos dos trabalhadores.  

Ao articular trabalho e educação Marx e Engels (2004), compreendem o 

trabalho como um modo de ser do homem e como meio de produzir a sua própria 

existência na perspectiva de superação da exploração capitalista. Pois para Marx 

(1988), a compreensão da educação deverá partir da análise concreta de sua 

relação com o trabalho, tendo em vista que tanto a educação quanto o trabalho são 

dimensões da vida dos homens que se transformam historicamente, articulando-se 

às transformações do modo como os homens produzem a sua existência. A 

afirmação da união entre formação intelectual e trabalho produtivo aparece no Texto 

do Manifesto como afirma Saviani (2007, p. 162): 

―unificação da instrução com a produção material‖; nas Instruções como 
―instrução politécnica que transmita os fundamentos científicos gerais de 
todos os processos de produção‖; e n´ O capital, se enuncia como 

―instrução tecnológica, teórica e prática‖. 

 

Educação e trabalho para articular-se às transformações do modo de 

produção da existência humana deverão partir de uma concepção de educação 

politécnica que objetivará a formação humana nos aspectos físico, mental, 

intelectual, prático, laboral, estético e político. Para Saviani (2007, p. 161) ―politecnia 

significa aqui especialização como domínio dos fundamentos científicos das 

diferentes técnicas utilizadas na produção moderna‖. 
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Partindo dessa concepção o ensino médio terá que aprofundar-se na 

multiplicidade de processos e técnicas de produção existentes. Para tanto, o papel 

fundamental da escola de nível médio será o de tratar educação e trabalho de forma 

explícita, relacionando a autonomia do saber em relação ao processo de trabalho do 

qual se origina, pois segundo Saviani (2007, p. 161): 

 

[...] o ensino médio envolverá, pois, o recurso às oficinas nas quais os 
alunos manipulam os processos práticos básicos da produção; [...] o 
horizonte que deve nortear a organização do ensino médio é o de propiciar 
aos alunos o domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas 
utilizadas na produção, e não o mero adestramento em técnicas produtivas. 
Não a formação de técnicos especializados, mas de politécnicos. 

 

Contudo, para que realmente se efetive essa concepção de politecnia no 

horizonte do ensino médio e da educação profissional, muitos avanços terão que 

acontecer no tocante às ações indutoras decorrentes dos documentos normativos e 

da própria transformação da sociedade de classes, cujas relações de produção 

continuam a perpetuar a dualidade entre ensino médio e educação profissional. Para 

tanto, a formação profissional que pretenda integrar-se à formação dos estudantes 

nos aspectos culturais, econômicos e políticos, oportunizando a esses a consciência 

crítica de seu papel enquanto cidadão, denota a exigência de uma prática educativa 

que dê a esses educandos o direito a uma formação humana integral, capaz de 

contribuir para a consolidação de sua cidadania.  

Entretanto, no atual contexto histórico, político e pedagógico marcado pela 

materialidade de uma sociedade capitalista, o papel atribuído à escola é disseminar 

o capitalismo. Mas esse papel não se completa tendo em vista que nesse processo 

de preparação e convencimento, existe a contradição entre os sujeitos e suas 

expectativas.  

Então, sua escolarização pode vir a ser um instrumento de luta pela igualdade 

do acesso aos bens produzidos, de superação da ordem vigente através da defesa 

da escola pública, gratuita e de qualidade na perspectiva da concepção da formação 

humana omnilateral. 

A concepção de formação humana omnilateral, de acordo com Ramos (2007, 

p. 3) ―implica a integração das dimensões fundamentais da vida que estruturam a 

prática social [...] o trabalho (dimensão ontológica e histórica), a ciência 
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(conhecimentos produzidos pela humanidade) e a cultura (valores éticos e 

estéticos)‖. Continuando com essa discussão, Ramos (2005), enfatiza que o primeiro 

sentido da integração é filosófico, pois se embasa na formação omnilateral do 

sujeito, através da integração das dimensões do trabalho, da ciência e da cultura, 

fundamentais e estruturantes da prática social.  

A formação humana integrada, segundo Ciavatta (2005, p. 85) ―busca garantir 

ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação completa 

para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão [...]‖. De acordo com Ramos 

(2007), a concepção da formação humana omnilateral, a concepção da 

indissociabilidade entre educação básica e educação profissional e a concepção da 

integração de conhecimentos gerais e específicos como totalidade, são 

interdependentes e se complementam. 

A esse respeito, o segundo sentido da integração torna inseparável da 

formação humana, o trabalho, a ciência, e a cultura. Tanto o trabalho em seu sentido 

ontológico, ou seja; inerente ao ser, como no sentido histórico, associado ao modo 

de produção específico de cada sociedade. A ciência compreende os 

conhecimentos produzidos pela humanidade no avanço produtivo e a cultura estuda 

os valores éticos e estéticos, orientadores das normas de conduta de uma 

sociedade. Assim, conforme Ramos (2005, p. 4): 

[...] compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência e cultura 
significa compreender o trabalho como princípio educativo, o que não se 
confunde com o ―aprender fazendo‖, nem é sinônimo de formar para o 
exercício do trabalho. Considerar o trabalho como princípio educativo 
equivale dizer que o ser humano é produtor de sua realidade e, por isto, se 
apropria dela e pode transformá-la.  

 

Essa compreensão do trabalho enquanto princípio educativo representa o 

terceiro sentido da concepção de integração (RAMOS, 2005). Nesse aspecto, a 

compreensão do trabalho enquanto princípio educativo se fundamenta no 

entendimento de sua dimensão ontocriativa, de criação, inovação, apropriação e 

recriação e não apenas de mero qualificador para o mercado de trabalho. 

Frigotto (2005) concebe na dimensão ontocriativa do trabalho a possibilidade 

de um intercâmbio educativo com a ciência e a tecnologia. O trabalho como princípio 

educativo fundamenta-se nessa particularidade da ciência e da tecnologia ser práxis 
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criadora e recriadora das relações no plano econômico, satisfação das necessidades 

de todos em relação à arte, cultura, linguagens e símbolos. Segundo Frigotto (2005, 

p.3): 

[...] é fundamental socializar, desde a infância, o princípio de que a tarefa de 
prover a subsistência e outras esferas da vida pelo trabalho é comum a 
todos os seres humanos, evitando-se, desta forma, criar indivíduos ou 
grupos que exploram e vivem do trabalho de outros. 

 

Ao tecer considerações acerca da concepção do trabalho como princípio 

educativo, Saviani (2009) afirma que se associa ao conceito de modo de produção. 

Como é pelo trabalho que o homem constrói e produz a sua própria existência, a 

forma, o modo como esse homem trabalha determina todas as suas formas de 

existência, portanto, é primordial a presença desse princípio na perspectiva de um 

ensino médio integrado.  

A proposta de educação profissional técnica de nível médio integrada ao 

ensino médio assume a visão do trabalho na perspectiva do trabalhador, pois como 

afirma Frigotto (1989, p. 8): 

[...] implica superar a visão utilitarista, reducionista de trabalho. Implica 
inverter a relação situando o homem e todos os homens como sujeito do 
seu devir. Esse é um processo coletivo, organizado, de busca prática de 
transformação das relações sociais desumanizadoras e, portanto, 
deseducativas. A consciência crítica é o primeiro elemento deste processo 
que permite perceber que é dentro destas velhas e adversas relações 
sociais que podemos construir outras relações, onde o trabalho se torne 
manifestação de vida e, portanto, educativo. 

 

Partindo do exposto, percebemos que o princípio da integração se 

fundamenta numa visão dialética, comprometida com a relação que existe entre a 

produção do conhecimento e o avanço das forças produtivas na medida em que, na 

base de construção do projeto unitário de ensino médio compreende-se o trabalho 

em seu sentido ontológico, como práxis humana, construção da existência humana 

através de sua relação com a natureza e outros homens (RAMOS, 2005).  

Discutindo a esse respeito, Machado (2010, p. 82) afirma que para o princípio 

da integração acontecer, faz-se necessário que se compreenda que:  

[...] a construção do currículo integrado exige uma mudança de postura 
pedagógica; do modo de agir não só dos professores como também dos 
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alunos. Significa uma ruptura com um modelo cultural que hierarquiza os 
conhecimentos e confere menor valor e até conotação negativa àqueles de 
ordem técnica, associados de forma preconceituosa ao trabalho manual. 

 

Entretanto, Ciavatta (2005), enfatiza que o perfil de sociedade condizente com 

a proposta de EMI contraria o que é instituído pelo capital e, o primeiro passo para a 

formação integrada é superar a dualidade de classes a partir do enfrentamento dos 

problemas da realidade brasileira.  

Debruçando-se sobre esse mesmo olhar, Ciavatta (2005), considera que se 

faz necessário, também, a vontade política das instâncias do governo federal, das 

secretarias educacionais, da direção de escolas e professores, romperem com a 

formação que prepara predominantemente para o mundo do trabalho. Pois, no 

princípio da integração se materializa o direito à educação na perspectiva da 

formação humana integral que possibilita a elevação da escolaridade em detrimento 

da formação para o mercado. (BRASIL, 2007) A apropriação desse princípio na 

prática docente pressupõe a internalização da inseparabilidade entre formação geral 

e formação técnica e a organização de um trabalho coletivo entre os professores. 

Uma boa estratégia de integração, como afirma Machado (2009), pode partir 

da unicidade entre os fins e os objetivos da escola, como também da prática 

pedagógica que fundamenta os conteúdos de ensino. Assim, Machado (2009, p. 3) 

afirma que: 

[...] é importante lembrar também da dimensão integral da vida do 
educando; entendê-lo como alguém que além de estudantes, tem outros 
papéis no sistema das relações sociais. [...] um currículo integrado à vida 
dos educandos, à dinâmica da interação e dos processos históricos, sociais, 
econômicos e culturais relevantes que estes vivenciam. Elementos 
significativos do passado, que precisam se integrar aos fatos cruciais do 
presente. Elementos do conhecimento empírico e da cultura que trazem os 
educandos de suas experiências de vida que precisam juntar-se aos 
conhecimentos científicos para significá-los. 

 

A esse respeito, Henrique; Oliveira (2007), chamam a atenção para o fato de 

que a integração é ―muito mais que unir os conteúdos do ensino médio com os 

conhecimentos necessários ao desempenho de uma determinada profissão [...]‖ 

(HENRIQUE E OLIVEIRA, 2007, p. 27). Para que se articulem uma formação 

equânime do ponto de vista das ciências sociais e humanas e das ciências duras, os 
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eixos estruturantes do currículo devem realmente se integrar, referenciando a vida 

dos sujeitos para quem os conteúdos são direcionados ―embora as metodologias, o 

material didático, a organização espaço-temporal, entre outros elementos, sejam 

específicos para cada um desses grupos‖ (MOURA e PINHEIRO, 2009, p. 93). A 

organização curricular deve se respaldar na superação de modelos curriculares e 

metodológicos tradicionais, respeitando a realidade do educando e a ressignificação 

dos conteúdos.  

O Documento Base do PROEJA ensino médio orienta que a estrutura do 

currículo leve em consideração as diversas estratégias metodológicas. Nesse 

aspecto, conforme BRASIL (2007, p. 42) devem ser respeitados ―a concentricidade 

de temas gerais, ligados entre si e temas integradores, transversais e permanentes‖.  

Na abordagem dos temas deve-se abranger, dentre outros aspectos, 

conteúdos mínimos que deem ao aluno a possibilidade de compreender o contexto 

de vida em que estão inseridos, com atendimento às condições intelectuais e 

sociopedagógicas, abordando conceitos em contextos diversificados. Entendemos, 

então, que os temas propostos devam partir de situações existenciais da vida do 

aluno, cujos conteúdos são trabalhados a partir de áreas de conhecimento.  

No tocante à organização dos tempos e espaços escolares, BRASIL (2007) 

reconhece que o processo de ensino e aprendizagem não acontece somente em 

espaços formais, mas em espaços díspares com métodos e tempos específicos de 

aprendizagem. A respeito da avaliação, consideramos que acontece dentro do 

próprio processo de ensino e aprendizagem de forma processual e contínua.  

O currículo integrado deverá considerar o aluno como sujeito histórico social, 

detentor de uma história e dotado de conhecimentos adquiridos fora da escola, não 

menos importantes dos adquiridos dentro dela, os quais devem embasar os 

conhecimentos científicos a serem vivenciados nos cursos de currículos integrados.  

A proposta de integração consoante BRASIL (2007, p. 41) ―pretende uma 

integração epistemológica, de conteúdos, de metodologias e de práticas educativas. 

Refere-se à integração entre teoria-prática, entre o saber e o saber-fazer‖. Nesse 

aspecto, epistemologicamente, a formação humana integral abarca a formação dos 
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professores, sobretudo para terem condições de elaborar uma proposta pedagógica 

que se fundamente nas dimensões ontológica e histórica do trabalho. 

Um ponto que consideramos importante e imprescindível na fundamentação 

do ensino médio integrado na modalidade da EJA é avançar sobre o olhar acerca de 

quem são os sujeitos que frequentam essa modalidade de educação para adequar a 

proposta teórica às necessidades formativas do mundo do trabalho e às 

especificidades do educando jovem e adulto.  

1.3 Ensino médio integrado: especificidades da modalidade EJA 

 

Na seção anterior discutimos a concepção de EMI assumida nesta 

dissertação, assim como seus princípios e fundamentos gerais. Passamos às 

especificidades da modalidade EJA, tendo como referência o PROEJA. Um aspecto 

bastante desafiador para o PROEJA diz respeito ao fato de que é composto por um 

público plural, com diferente potencial cognitivo e de aprendizagem. Uma 

especificidade desse público é a condição de excluído do ensino denominado de 

regular.  

Ao discutir sobre esse aspecto Oliveira (1999, p. 61) considera que: 

[...] a condição de excluído da escola regular implica pensar: primeiro na 
adequação da escola para um grupo que não é alvo original da instituição, 
ou seja, os currículos, os programas e os métodos de ensino, originalmente, 
não foram concebidos para os jovens e adultos, mas para crianças e 
adolescentes com trajetória regular. 

Salientamos que outro fator específico relacionado aos estudantes da EJA é 

que parte deles não é mais adolescente, mas jovens e adultos. Então, justamente 

por serem sujeitos que vivenciam essa fase, a escola deve oportunizar a esses 

educandos atividades significativas que, conforme Rodrigues (2006, p. 30) dizem 

respeito ―[...] à aquisição de habilidades e de novos conhecimentos para firmar-se 

em uma carreira e na vida familiar e também aprender a reconhecer-se como 

pessoa produtiva e útil‖.  

Ao contrário do que muitos pensam, na fase adulta não se reduzem as 

capacidades e o rendimento intelectual, havendo apenas, mudanças qualitativas no 

plano cognitivo. Trabalhos científicos publicados sobre esse respeito: Coll; Palacius; 

Marchesi (2004, p. 312) enfatizam que: 
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[...] os psicólogos evolutivos estão, por outro lado, cada vez mais 
convencidos de que o que determina o nível de competência cognitiva das 
pessoas mais velhas não é tanto a idade em si mesma, quanto uma série 
de fatores de natureza diversa. Entre esses fatores, podem-se destacar, 
como muito importantes, o nível de saúde, o nível educativo e cultural, a 
experiência profissional e o tônus vital da pessoa (sua motivação, seu bem-
estar psicológico [...] 

 

Corroborando essa perspectiva, ao discutir sobre as especificidades dos 

jovens e adultos que frequentam a EJA, Comerlato (2004), afirma que um aspecto 

comum aos sujeitos adultos, especificamente aos que frequentam as turmas da EJA 

é o fato de interpretarem o mundo através de seus contextos de vida, de conceitos e 

representações construídas culturalmente que orientam o pensamento rumo ao 

abstrato. 

Coadunando com essa afirmação, Oliveira (1999), assegura que as estruturas 

lógicas de pensamento do jovem e do adulto são mais elaboradas, tendo maior 

interesse em saber sobre domínios específicos do conhecimento. Os adultos 

costumam fazer uso de proposições verbais como meio ideal para expressar ideias, 

hipóteses e raciocínios (OLIVEIRA, 1999). Estudo realizado por Oliveira 

(1999),comprovou que a educação de jovens e adultos é composta por ―um 

determinado grupo de pessoas relativamente homogêneo no interior da diversidade 

de grupos culturais da sociedade contemporânea‖(OLIVEIRA,1999, p. 59). 

Composto por um grupo com visões de mundo diferenciadas adquiridas no decorrer 

da vida, a EJA abarca educandos que viveram experiências enriquecedoras, 

respaldadas em crenças e valores externos ao ambiente escolar, como afirma 

BRASIL, (2006, p. 4): 

nas cidades, as escolas para jovens e adultos recebem alunos e alunas 
com traços de vida, origens, idades, vivências profissionais, históricos 
escolares, ritmos de aprendizagem e estruturas de pensamento 
completamente variados. A cada realidade corresponde um tipo de aluno e 
não poderia ser de outra forma, são pessoas que vivem no mundo adulto do 
trabalho, com responsabilidades sociais e familiares, com valores éticos e 
morais formados a partir da experiência, do ambiente e da realidade cultural 
em que estão inseridos. 
 
 

Assim, um dos componentes mais significativos da especificidade desse 

público, conforme Oliveira (1999) é o fato de ser migrante vindo de áreas rurais 

pobres e ser filho de trabalhadores rurais que não tiveram acesso à educação 

formal. Esse público invariavelmente teve passagem curta e não sistematizada pela 
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escola, exerce funções não qualificadas e procura a escola muito tarde para se 

alfabetizar ou cursar alguma série. Concordando com Oliveira, Arroyo (2005, p. 25), 

enfatizamos que:  

os jovens-adultos populares não são acidentados ocasionais que 
gratuitamente, abandonaram a escola. Esses jovens e adultos repetem 
histórias longas de negação de direitos. Histórias que são coletivas. As 
mesmas vivenciadas por seus pais e avós; por sua raça, gênero, etnia e 
classe social.  

 

Então, a diversidade dos sujeitos da EJA está particularmente, de acordo com 

Arroyo (2007, p. 7), nessa ―configuração da especificidade de ser povo, de ser 

trabalhador, desempregado, de ser jovem e adulto dos setores populares‖. Nesse 

aspecto, o primeiro traço que caracteriza a especificidade do aluno da EJA e o 

distancia dos sujeitos das camadas médias é a situação de desemprego em que 

esses se encontram (ARROYO, 2007). Os jovens e adultos da EJA estão, em sua 

maioria, em postos de trabalho informais e, de acordo com Arroyo (2007, p. 8) 

vivendo de bicos.  

Hoje vive de um biscate, amanhã tem que sair atrás de outro. Depende do 
que aparecer. Se estiver na época de alho, vende alho, se estiver na época 
de maçãs, vende maças, ou qualquer outro produto da safra. Ele não tem 
uma configuração clara de trabalhador. 

 

À mercê dessa situação, significa que estão em condições de desemprego ou 

subemprego, pois em postos informais de trabalho, não possuem a segurança em 

um trabalho fixo.  Quando discute sobre essas condições de trabalho, Pinto (2009, p. 

79), afirma que ―o adulto só subsiste se efetua trabalho, mas, [...] só pode fazê-lo 

nas condições oferecidas pela sociedade onde se encontra‖. Esclarece, ainda, que 

para esse adulto, o trabalho tem característica fundamental na sua existência de 

vida, particularmente pela sua condição social. 

Justamente a partir dessas considerações da característica de ser trabalhador 

é importante que a categoria tempo e outras categorias que dizem respeito à 

especificidade do público da EJA sejam refletidas e discutidas para que aconteça a 

real inclusão. Pois, a não adoção de tais categorias poderá contribuir 

significativamente para a desistência dos estudantes e para a não efetivação de uma 
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prática educativa plural, acessível à real necessidade desses estudantes enquanto 

sujeitos de aprendizagem.  

Ao discutir sobre a especificidade dos jovens e adultos que frequentam a EJA, 

Arroyo (2007) enfatiza, também, que, a concepção de tempos diferenciados deverá 

fundamentar a ação pedagógica e o currículo da EJA. Nesse sentido, deverá partir 

do pressuposto de que os estudantes trabalhadores têm seus tempos regidos pelo 

mundo do trabalho, no ambiente doméstico ou através do exercício de uma 

profissão.  

Uma característica bastante peculiar na modalidade da EJA que está sendo 

observada no PROEJA é a elevada taxa de desistência escolar, o que vem de 

encontro à permanência dos educandos. Discorrendo sobre esse fenômeno, 

Kuenzer (2000) assevera que é preciso levar em conta não somente a ampliação da 

oferta de vagas, mas objetivar diminuir a evasão e a repetência.  

Tem-se então um paradoxo, pois, a simples oferta da educação pública não 

determina a permanência do aluno, que tende a desistir do ensino. Ao buscar a EJA, 

muitas vezes encontram um quadro de precariedades que vai desde a inadequação 

do ambiente escolar até a forma equivocada como os professores os concebem 

enquanto sujeitos de aprendizagem.  

Esses fatores ocasionam novamente a exclusão, dificultando a inserção e a 

inclusão educacional e colocando em questão a validade das políticas públicas 

voltadas para jovens e adultos. Melhorar as condições de sucesso e de permanência 

dos educandos, de acordo com Kuenzer (2000), depende de uma série de 

investimentos que priorizem: ―a qualidade de ensino, a ampliação do espaço físico e 

a qualificação permanente dos professores‖(KUENZER, 2000, p. 45). 

Em relação à qualificação dos professores para lecionar no EMI, uma das 

especificidades da EJA é a necessidade de que os professores tenham acesso a 

uma formação peculiar para lecionar nessa modalidade. Cabe ao docente a 

necessidade de conhecer as especificidades da modalidade da EJA já discutidas 

anteriormente, para que possa atender as expectativas direcionadas à formação do 

jovem e do adulto.  
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Mas, ao assumir a docência na EJA, é pertinente afirmarmos que alguns 

professores que atuam/atuarão no EMI, embora já tivessem experiência anterior 

com o trabalho docente, poucos haviam trabalhado com a educação de jovens e 

adultos. Muitos não têm formação docente específica para a educação profissional 

tampouco para a EJA, visto que ela não é oferecida de forma sistemática pelas 

instituições formadoras. 

Afirmamos que muitos professores da educação profissional são bacharéis 

em seus específicos campos profissionais, de modo que não tiveram formação para 

exercerem a docência. Essa é a situação de quase todos os docentes que atuam 

nas disciplinas vinculadas à formação profissional, ou seja, as disciplinas técnicas 

dos respectivos cursos. 

Já os professores das disciplinas da educação básica não têm experiência em 

sua articulação com a educação profissional. Assim, para pensarmos o exercício da 

docência desses professores nos cursos técnicos de nível médio integrados ao 

ensino médio na modalidade EJA faz-se necessário compreender que a constituição 

do trabalho docente na educação profissional tem particularidades e dilemas. 

Um dos dilemas, já mencionado anteriormente, é a dualidade da educação 

brasileira que constitui o ensino técnico como formador de mão de obra para o 

capital. A esse respeito, Barato (2009) afirma que o professor precisa pensar em 

formar o profissional para saber no e do trabalho, se contrapondo a uma educação 

voltada para e pelo mercado, pois ―[...] o modo pelo qual os professores vêem o 

saber no trabalho tem consequências na docência, na escolha de conteúdos, na 

escolha de enfoques didáticos― (BARATO, 2009, p. 204). 

Não existe, contudo, uma proposta sistêmica no Brasil para a formação de 

profissionais que atuam ou atuarão no ensino médio integrado na modalidade EJA 

(MOURA, 2006). Em contrapartida, a literatura produzida por alguns teóricos da 

educação, entre os quais MOURA (2006), mostra que para a formação desses 

profissionais com vistas à atuação na educação profissional foram elaborados 

cursos de especialização ―lato sensu‖ nos próprios campi dos IFETs por meio de 

iniciativas decorrentes do Edital PROEJA – CAPES/SETEC, que estimulou a 

realização de projetos conjuntos de pesquisa em diferentes instituições federais de 

educação, incluída a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Esses 
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cursos de especialização praticamente já foram concluídos em todo o país, não 

havendo a continuidade dessa formação. Ao esclarecer acerca da formação docente 

para a educação profissional, Kuenzer (2010), afirma que o professor deve estar 

qualificado para assegurar aos estudantes os conhecimentos científico-tecnológicos 

e sócio-históricos que possam lhes permitir se organizar e enfrentar a lógica da 

inclusão excludente. 

Essa lógica rege a dualidade estrutural entre trabalho e educação e se 

estabelece quando o mercado exclui a força de trabalho formal para depois incluí-la 

novamente através da precarização ao longo das cadeias produtivas. No outro lado 

dessa relação dual, o sistema de educação e formação profissional inclui o 

educando para também excluí-lo ao longo do processo educacional, seja através da 

expulsão ou pela precarização dos processos pedagógicos que o conduzem a uma 

certificação desqualificada (KUENZER, 2007). 

Enquanto campo específico da docência, a formação do educador da EJA é 

componente primordial para obter a qualidade nessa modalidade educacional e, por 

meio dela, possibilitar a permanência dos estudantes.  

Assim, Soares (2005, p. 284) afirma que: ―pensar na preparação desse 

educador é profissionalizar um campo tratado como ‗provisório‘, concebendo a 

população a ser atendida como ‗residual‘‖. Nesse aspecto, reafirmamos que por 

mais bem intencionadas que possam parecer as políticas públicas, as posturas dos 

sujeitos que as assumem influenciam nos resultados que se obtém. Sobre isso, 

Charlot (2006, p. 71) assevera que: 

[...] nenhuma política educacional pode, por si mesma, atingir um resultado 
dado. [...] Temos que estudar os efeitos das mudanças políticas, das 
estruturas, a partir das conseqüências que estas estão produzindo nas 
práticas dos alunos e nas práticas dos professores.  

 

Diante das assertivas teóricas e documentais podemos explicitar que o 

grande desafio, hoje, para a educação de jovens e adultos implica ressignificar a 

política de formação de professores para lecionar no ensino médio integrado, 

modalidade EJA.  
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2 DESISTÊNCIA E PERMANÊNCIA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Neste capítulo objetivamos discutir sobre as concepções de desistência 

escolar, ressaltando sua incidência no ensino médio, na educação profissional e na 

educação de jovens e adultos, assim como acerca das motivações dos que 

permanecem em sua trajetória de escolarização. Na primeira seção abordamos a 

desistência a partir da concepção de que esse é um problema social. Na segunda 

seção, sobre a desistência no ensino médio, na educação profissional e na 

educação de jovens e adultos. Na terceira seção tratamos das motivações que 

contribuem para a permanência dos jovens e adultos na escola de educação básica. 

Cabe ainda ressaltar que o fenômeno da desistência escolar se manifesta em 

todas as etapas e modalidades de ensino e se relaciona com fatores 

interdependentes e constituintes da totalidade social em que se inserem os sujeitos 

estudantes.  

2.1 A desistência escolar como uma questão social 

 

O processo de democratização do sistema educacional brasileiro vem 

oportunizando maior acesso à escola de educação básica. Contudo, somente 

oferecer o acesso não garante a continuidade dos estudos, pois muitos dos que 

ingressam desistem antes de sua conclusão. Para uma melhor compreensão acerca 

dessa descontinuidade no processo escolar materializada na desistência escolar, 

explicitamos concepções sobre esse fenômeno. 

Ao discutir sobre a utilização do termo desistência ao invés do termo evasão, 

Moura e Silva (2007, p.31) afirmam que: 

o termo evasão é muito carregado de um sentido que culpabiliza o indivíduo 
que, por várias razões, interrompeu definitivamente sua trajetória em uma 
determinada oferta educacional. Dessa forma, o termo também contribui 
para isentar a instituição e o respectivo sistema educacional de qualquer 
responsabilidade sobre esse fenômeno. É preciso ter claro que o 
afastamento definitivo de um estudante de determinada oferta educacional é 
fruto de múltiplos fatores sociais, econômicos, familiares, institucionais e 
pessoais, os quais se reforçam mutuamente e resulta na chamada evasão. 

 

É por isso que neste estudo utilizamos o termo desistência para abordar a 

interrupção da trajetória escolar do educando. Concebemos que o fenômeno da 

desistência é ocasionado por fatores diversos e interdependentes, de natureza 
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institucional, socioeconômico e pessoal. Discutiremos a concepção de desistência 

escolar na confluência dos termos, fracasso escolar, exclusão da escola e fracasso 

social. A desistência enquanto fracasso escolar, para Charlot (2002), não existe, 

enquanto objeto, ou seja, não existe o fracasso escolar, mas estudantes em situação 

de fracasso escolar que por vários motivos desistem da escola. Um dos motivos do 

fracasso escolar pode estar relacionado ao fato de que a escola não oportuniza ao 

estudante condições básicas para que aprenda.  

Numa breve discussão sobre o fracasso escolar, Arroyo (2000), o concebe 

como expressão do fracasso social, pois resulta da grande desigualdade presente 

nas diferentes classes sociais que compõem a sociedade capitalista.Pois, consoante 

Arroyo, (1991, p. 21) ―[...] não são as diferenças de clima ou de região que marcam 

as grandes diferenças entre escola possível ou impossível, mas as diferenças de 

classe―. 

Entendemos, assim, que as desigualdades sociais estão na raiz das políticas 

neoliberais, que como expressão do capitalismo não visa à promoção das 

transformações estruturais e nem a incorporação da cidadania para a grande 

maioria da população brasileira, pois o enfrentamento da crise social do país não faz 

parte do projeto neoliberal, marcado por mecanismos de exclusão que regulam o 

capital a serviço de uma minoria (MANCE, 1998). 

Em meio à discussão sobre o fracasso escolar, Arroyo (1992) parte do 

pressuposto que existe na escola pública brasileira uma cultura de exclusão. Essa 

cultura da exclusão não se faz exclusiva de um colégio, de um professor ou de um 

sistema escolar, mas segundo Arroyo, (1992, p. 46) ―das instituições sociais 

brasileiras geradas e mantidas, ao longo deste século republicano, para reforçar 

uma sociedade desigual e excludente‖.  

Partindo dessas considerações de Arroyo (2000a), entendemos que a escola 

reproduz a lógica e a política de exclusão social e econômica, porque enquanto 

instituição social, isso lhe é inerente. Para o autor (2000a, p. 34), nesse sentido, 

devemos: 

[...] focalizar a escola enquanto instituição, enquanto materialização de uma 
lógica seletiva e excludente que é constitutiva do sistema seriado, dos 
currículos gradeados e disciplinares. Inspira-nos a ideia de que, enquanto 
não radicalizemos nossa análise nessa direção e enquanto não redefinamos 
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a ossatura rígida e seletiva de nosso sistema escolar (um dos mais rígidos e 
seletivos do mundo), não estaremos encarando de frente o problema do 
fracasso nem do sucesso.  

Cabe destacar que a escola é criteriosa e exigente no atendimento às normas 

e às regras do sistema escolar, excluindo dela os que não conseguem seguir os 

padrões, como por exemplo, os estudantes trabalhadores, porque precisam 

sobreviver, só sendo possível essa sobrevivência por meio do trabalho. 

A esse respeito, Arroyo (1992, p. 50), enfatiza que: 

com o termo disciplina escolar, os conteúdos do ensino são concebidos 
como entidades sui generis. Entidades escolares independentes, até certo 
ponto, de qualquer realidade sociocultural estranha à escola. Os conteúdos 
obedecem a uma organização e a uma economia própria, a uma lógica e a 
exigências que se justificam por si mesmas, pela lógica da história de cada 
disciplina. Os conteúdos de cada disciplina, a seqüência, as precedências, 
as avaliações e os domínios tidos como básicos, pouco têm a ver com o 
direito à formação básica do cidadão comum. Eles se justificam na lógica 
interna de cada disciplina. O sistema escolar produziu e continua 
reproduzindo suas disciplinas, sua seriação, suas grades; e se limita a 
ensinar suas própriasproduções e a aprovar ou reprovar a partir de critérios 
de procedência que ele mesmo definiu como mínimos para transitar no seu 
próprio curso, percurso escolar. 
 

Se não existe por parte dos indivíduos o domínio de um desses critérios de 

procedência, o mesmo fica excluído de aprender o saber socialmente produzido. 

Portanto, a concepção de desistência que defendemos nesse trabalho é a de que os 

estudantes da EJA são excluídos da escola devido a fatores intraescolares 

(institucionais) e extraescolares (socioeconômicos e pessoais). 

Considerando como fator intraescolar as práticas escolares dos professores, 

Charlot (2002, p. 28) concebe que: 

a questão das práticas das escolas e dos docentes é muito importante. 
Quando o aluno não entende nada e a professora continua ensinando, ela 
está construindo o fracasso. O que é terrível é que é quase impossível levar 
em consideração cada aluno na sua singularidade. Deve-se, então, 
entender que o fracasso escolar se constrói também no dia-a-dia da sala de 
aula. Concordo quando se diz que a responsabilidade está na desigualdade 
social, na globalização, mas não é por essa razão que tenho o direito de 
deixar meu aluno sem entender nada do que estou ensinando. Temos que 
considerar que nossas práticas são importantes.  

 

Diante desse panorama, Charlot (2002), concebe que o professor é um 

importante agente para a permanência escolar, pois acima de tudo, ele está em 
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contato diário com os estudantes, cabendo ao mesmo diagnosticar quando e por 

que está se ausentando das aulas. 

Por outro lado, os fatores extraescolares dizem respeito à pressão que o 

trabalho exerce sobre as condições dos estudantes trabalhadores, o que implica em 

limitações para conciliar trabalho, escola e família, repercutindo na desistência da 

trajetória escolar. 

No contexto da exclusão social e econômica, Ferraro (1999, p. 24-25) ―dá 

conta da exclusão operada dentro do processo escolar por meio dos mecanismos de 

reprovação e repetência‖. 

Por conseguinte, Ferraro (1999, p. 12):  

entendia que a noção de exclusão, desdobrada nas categorias exclusão da 
escola e exclusão na escola, podia dar unidade teórica a toda uma série de 
fenômenos, correntemente conhecidos como não-acesso à escola, evasão, 
reprovação e repetência, todos relacionados com o processo escolar, mas 
tratados com frequência de forma estanque. 

 

Contudo, Ferraro (1999), passou a reconhecer outro fenômeno que marca a 

exclusão sem que o estudante tenha deixado a escola. Esse fenômeno corresponde 

a que o estudante mesmo permanecendo na escola, não aprende, estando em 

situação de exclusão na escola e ao mesmo tempo de exclusão da escola porque, 

mesmo permanecendo, a escola é inadequada à sua realidade e à perspectiva de 

transformação social. 

Conforme Ferraro (1999) é necessário analisar, conjuntamente, as duas 

categorias (exclusão da e exclusão na escola), pois somente juntas dão conta da 

dupla dimensão do fenômeno da exclusão escolar. 

Essa dupla dimensão contribui para a exclusão escolar das classes 

populares, pois, não se realiza a inclusão da população que deveria ser alvo das 

políticas de acesso e permanência na escola de educação básica. 

Nesse contexto da exclusão escolar e de acordo com Soares (1986, p. 5 - 6): 

não só estamos longe de ter escolas para todos, como também a escola 
que temos é contra o povo que para o povo: o fracasso escolar dos alunos 
pertencentes às camadas populares, comprovado pelos altos índices de 
repetência e evasão, mostra que se vem ocorrendo uma progressiva 
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democratização do acesso à escola, não tem igualmente ocorrido a 
democratização da escola. Nossa escola tem-se mostrado incompetente 
para a educação das camadas populares, e essa incompetência, gerando o 
fracasso escolar, tem tido o grave efeito não só de acentuar as 
desigualdades sociais, mas, sobretudo, de legitimá-las. 

 

Haddad (2000) corrobora com o pensamento de Soares (1986) ao afirmar que 

a escola está muito aquém da realidade do alunado e de suas condições concretas 

de existência, contribuindo para o fracasso escolar e a consequente exclusão. Mais 

uma vez, tecendo considerações acerca de que o abandono escolar é resultado da 

desigualdade social representada pela diferenciação de classes sociais, Arroyo 

(1991, p. 21) assevera que ―as políticas oficiais tentam ocultar esse caráter de 

classe no fracasso escolar‖. 

Então o fracasso escolar que decorre, inclusive, das desigualdades sociais no 

Brasil, obrigam crianças, jovens e adultos a interromper os estudos, tornando-se 

trabalhadores sem qualificação. Ademais, se submetem a postos de trabalho mal 

remunerados, mais uma vez fadados a reproduzir o ciclo de exclusão, pois não terão 

acesso ao conhecimento formal. 

Como vimos todas concepções discutidas anteriormente em relação à 

desistência dos educandos do processo educacional reforçam a decisão de não 

utilizarmos o termo evasão, mas desistência, pois, esta é ocasionada pela lógica 

excludente da sociedade capitalista que influi na não permanência do estudante. 

2.2 A desistência no ensino médio, na educação profissional e na educação de 

jovens e adultos 

 

Na seção anterior tratamos da concepção de desistência assumida neste 

trabalho. Nessa seção discutimos, a seguir, alguns fatores que ocasionam a 

desistência dos estudantes no ensino médio, na educação profissional e na 

educação de jovens e adultos, considerando as estatísticas de escolarização, do 

abandono escolar, da proporção do trabalho informal e do número de matrículas na 

educação básica.  

Como observamos, a desistência é um problema que afeta todas as escolas 

públicas brasileiras, não podendo ser diferente com os cursos técnicos de nível 

médio. Desse modo, a realidade da desistência da escola no ensino médio mostra 

que a simples oferta de educação pública, supostamente fundada na igualdade de 
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direitos, na realidade, é dual em seus fins/propósitos e não estimula a permanência 

dos estudantes na escola.  

Nesse sentido, contraditoriamente, a escola pública apresenta um quadro de 

precariedades que vai desde a inadequação do ambiente escolar até o desrespeito 

pelas especificidades de vida do educando. Temos, pois, uma contradição no 

sentido de que o direito de todos à educação e enquanto dever do estado, mesmo 

acenando para a possibilidade de ser acessível a todos, denotando igualdade de 

direitos, nem todos têm as mesmas oportunidades de exercer esse direito. A maior 

parte não chega a concluir o ensino médio, desistindo de freqüentar a escola para 

trabalhar porque suas condições de vida urgem pela necessidade de inserir-se 

rapidamente no mundo do trabalho. Vale lembrar que a premência do trabalho 

dificulta a inserção e a inclusão educacional dos sujeitos, pois, invariavelmente a 

maioria da população brasileira em sua fase adulta tem que trabalhar para produzir a 

sua existência, usufruindo, apenas do ensino fundamental, e, no máximo do médio. 

Ao discutir sobre essa situação, Moura (2012, p. 2), questiona o fato de que:  

se a maioria da população brasileira vive a fase adulta apenas tendo 
concluído a educação básica, por que o EM, enquanto última etapa da 
educação básica, não incorpora ao seu currículo conteúdos que 
contemplem as bases científicas e tecnológicas que fundamentam os 
processos produtivos contemporâneos, a formação profissional e as 
profissões, o mundo do trabalho, incluindo, análises sobre as relações entre 
o trabalho e a educação na sociedade atual? 

Dialogando a esse respeito, Ramos (2007) reconhece que o trabalho é 

imprescindível para as classes trabalhadoras, o que torna imperativo para o ensino 

médio oportunizar uma formação de cunho profissionalizante. 

Krawczyk (2009) ao discutir sobre a necessidade de trabalhar, afirma que 

alguns grupos sociais cursam o ensino médio motivados para ingressar na 

Universidade. Outros, no entanto, que não tem histórico cultural de ingresso no 

ensino médio, nem influência familiar para cursá-lo ou, que, ainda precisam trabalhar 

para sobreviver, acabam desistindo, em algum momento, desse percurso de 

escolarização, o que resulta na baixa escolaridade desses sujeitos. Para 

compreender esse problema enfrentado por parte expressiva da população brasileira 

é necessário dialogar com os dados da PNAD.  
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Segundo os anais, em 2011, a escolaridade média dos brasileiros na faixa 

etária entre 18 e 24 anos cresceu, tendo em vista que em 2001 a média era de 7,9 

anos e aumentou para 9,6 anos em 2011. A despeito dessa melhora ainda é grande 

a taxa de estudantes que estão fora da escola, por abandono. Regrediu, no entanto, 

o número de estudantes entre 15 a 17 anos que estudaram em 2011, em relação 

aos que estudaram em 2009.  

Assim, de acordo com a PNAD, em 2009 a média em nível nacional dos que 

estudaram (entre 15 a 17 anos) foi de 85,2%, tendo baixado para 83,7% em 2011, o 

que corresponde a 1,7 milhões de jovens fora da escola, conforme a tabela 1.  

Tabela 1 TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO DAS PESSOAS DE 4 ANOS OU MAIS DE IDADE -
2011 

FAIXA ETÁRIA TOTAL N NE SE S CO 

4 ou 5 anos 77,4% 65,5% 83,5% 81,6% 66,9% 66,3% 

6 a 14 anos 98,2% 96,5% 98,1% 98,7% 98,3% 98,3% 

15 a 17 anos 83,7% 83,2% 83,1% 84,7% 82,2% 85,2% 

18 a 24 anos 28,9% 32,6% 29,3% 27,0% 29,1% 32,2% 

25 anos ou mais 4,5% 6,7% 5,0% 3,8% 4,3% 5,6% 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2011 – Elaborado pela Autora 

 

Os dados da PNAD de 2012, explicitados na tabela 2, demonstram que houve um 

pequeno crescimento na taxa em nível nacional dos que estudam na faixa etária 

entre 15 a 17 anos, pois aumentou para 84,2% tendo acrescido apenas 0,05% em 

relação a 2011. No entanto, revelam que ainda tem muito a se fazer para que os 

jovens na faixa etária que corresponde à idade de cursar o ensino médio ingressem, 

permaneçam e concluam esse nível de ensino. Os indicadores evidenciam ainda 
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que a proporção de escolarização é ainda menor no grupo de faixa etária entre 18 a 

24 anos de idade, correspondendo a 29,4% dos sujeitos que deveriam, pela idade, 

estar cursando uma universidade. É mais preocupante ainda para os jovens de 25 

anos ou mais, pois os dados revelam que apenas 4,1% estão estudando. Os dados 

demonstraram também que o resultado da escolarização do grupo de 25 anos ou 

mais de idade regrediu em relação ao ano 2000 que foi de 5,9%, revelando a 

necessidade de se fazer uma séria reflexão quanto à universalização no 

atendimento à educação básica. 

Tabela 2 -TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO DAS PESSOAS DE 4 ANOS OU MAIS DE IDADE 
– 2012 

FAIXA ETÁRIA TOTAL N NE SE S CO 

4 ou 5 anos 78,2% 63,0% 84,0% 82,0% 71,0% 70,6% 

6 a 14 anos 98,2% 96,9% 98,2% 98,7% 98,3% 98,0% 

15 a 17 anos 84,2% 84,1% 83,2% 85,8% 81,7% 84,5% 

18 a 24 anos 29,4% 32,0% 29,4% 28,0% 29,8% 32,0% 

25 anos ou mais 4,1% 6,0% 4,3% 3,6% 3,8% 4,8% 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2012 – Elaborado pela Autora 

 

Discutindo sobre esses dados, o Documento Síntese de Indicadores Sociais 

2012/2013 – IBGE/PNAD demonstra que os jovens desistem da escola para poder 

trabalhar. Em condições indignas de existência, com renda familiar mínima, o jovem 

é obrigado a trabalhar ao invés de estudar. A escola nada tem feito para ajustar o 

calendário escolar, o currículo, os materiais, as atividades de ensino para atraí-los. 

Esses dados mostram a gravidade do problema quando o acesso/permanência é 

comparado à renda entre os mais ricos e os mais pobres, conforme BRASIL (2009, 

p. 33): 
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as desigualdades no acesso/permanência no ensino médio para as 
populações rural e urbana [...] e entre regiões estão acima de 20%, mas 
nenhuma outra se compara à desigualdade entre os 20% mais ricos e os 
20% mais pobres: 49 pontos percentuais. Isto significa que um estudante 
cuja família tem rendimento médio mensal entre os 20% mais ricos tem 
quase três vezes mais chances de cursar o ensino médio do que os 20% 
mais pobres. 

Essa análise que indica a % (porcentagem) de desigualdade entre ricos e 

pobres também mostra a diferença nas chances de concluir o ensino médio e 

consequentemente de acesso ao ensino superior. Com base nessas fontes, 

concluímos que para haver mudanças significativas no acesso à educação básica 

que repercutam na permanência dos educandos, as desigualdades econômicas têm 

de ser enfrentadas na perspectiva de sua superação. 

Cabe acrescentar com base nos dados da tabela 3, que o abandono escolar é 

uma problemática que não se centra apenas no fracasso em uma etapa de ensino, 

mas é maior na última etapa da educação básica, que é o ensino médio.  

Tabela 3 - TAXA DE ABANDONO ESCOLAR NO BRASIL E REGIÕES 

   Fonte: MEC/INEP/DTDIE - 2012 

A leitura da tabela 3 permite concluir que a maior incidência da taxa de 

abandono no ensino médio é na Região Norte, com 13,80%, seguido do NE, com 

12,50%, o que denuncia as condições socioeconômicas que também se apresentam 

maior nessas regiões. Não obstante, compreendemos fundamentados em Frigotto e 

Ciavatta (2006), que os índices de baixo atendimento educacional no Brasil 

Categorias 

Ensino 
Fundamental/anos 

iniciais 

Ensino 
Fundamental/anos 

finais Ensino Médio 

Taxa de abandono Nacional 
(2012) 1,40% 4,10% 9,10% 

Região Norte (2012) 3,00% 6,40% 13,80% 

Região Nordeste (2012) 2,60% 6,80% 12,50% 

Região Sudeste (2012) 0,50% 2,20% 6,30% 

Região Sul (2012) 0,30% 2,50% 7,80% 

Região Centro-oeste (2012) 0,80% 3,50% 9,20% 
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configuram um quadro de vulnerabilidade para o desenvolvimento socioeconômico, 

ameaçando a busca pela qualidade de vida para todos. 

Ressaltamos que esse percentual de jovens que abandonam o ensino 

fundamental e o ensino médio, são motivados, também, pelo grande número de 

repetências ou porque tem de ajudar na composição da renda familiar, pois é 

insuficiente para poderem sobreviver.  

Nessa perspectiva, estudo desenvolvido por Meksenas (1998), acerca dos 

estudantes que estudam à noite, aponta que ―obrigados a trabalhar para sustento 

próprio e da família, exaustos da maratona diária e desmotivados pela baixa 

qualidade do ensino, muitos adolescentes desistem dos estudos sem completar o 

curso secundário‖. (MEKSENAS, 1998, p.98) Em se tratando, especificamente, do 

ensino médio noturno, frequentado em sua maioria pela classe dos trabalhadores 

populares e seus filhos, possui características diferenciadas em relação ao ensino 

médio diurno. Dentre essas características destacam-se as adequações na carga 

horária das aulas, a grande diferenciação de faixa etária dos educandos e a 

concepção de que os que o frequentam dispõem de recursos mínimos 

(KRAWCZYK, 2004). Convergindo nesse sentido, Oliveira (2002), afirma que esses 

educandos são heterogêneos em diversos aspectos, pois são estudantes de origem 

trabalhadora, mas nem todos são trabalhadores no sentido de estar exercendo uma 

atividade econômica. Feito esse esclarecimento, a tabela 4 ilustra essa situação. 

Tabela 4 - PROPORÇÃO DE PESSOAS DE 16 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS EM 
TRABALHOS INFORMAIS, POR SEXO E GRUPOS DE IDADE - 2012 

Grandes 
Regiões Total 

16 a 24 
anos 

25 a 29 
anos 

30 a 49 
anos 

50 a 59 
anos 60 anos + 

Brasil 43,1 46,9 36 38,7 45,9 70,8 

Brasil/Homens 42,3 47,5 36 37,2 43,3 68,3 

Brasil/Mulheres 44,2 45,9 36 40,5 49,5 75,6 
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios 2012 
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De acordo com a tabela 4, os dados da PNAD demonstram que 43,1% dos 

trabalhadores em 2012 estavam em postos de trabalho informal, confirmando o fato 

de que a informalidade ainda é uma característica marcante no Brasil. De fato, os 

jovens com idade entre 16 a 24 anos e na faixa etária de 50 a 60 anos ou mais são 

os que ocupam o campo de maior informalidade. Conforme BRASIL ( 2013, p. 146): 

 
no caso dos jovens, a elevada taxa de informalidade pode ser explicada 
pela busca do primeiro emprego e, em alguns casos, pela necessidade de 
conciliar o trabalho com o estudo, fazendo com que a posse de carteira 
assinada ou a contribuição previdenciária não seja um requisito 
imprescindível. 
 
 

Sobre esse aspecto, Oliveira (2002, p. 169) afirma que ―ficamos impotentes 

diante da constatação de que os jovens pobres que insistem em estudar encontram 

sérias dificuldades para conciliar estudo e trabalho‖. Então, na busca de conciliar 

estudo e trabalho, procuram o ensino médio noturno porque precisam trabalhar 

durante o dia. Em sua maioria, o ensino médio noturno é frequentado por estudantes 

que trabalham ou estão procurando trabalho, ou, ainda, por aqueles que vão à 

escola para se socializar com os colegas. Nesse ambiente, têm a possibilidade de 

conviver com outras pessoas que aspiram a sonhos diversos e semelhantes, 

podendo, dessa convivência, encontrar amigos, companheiros ou namorados (as) 

(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2004). 

Na realidade, de acordo com Charlot (2000), o exaustivo ritmo dos que 

trabalham não possibilita tempo para estudar, e, portanto, acabando desistindo da 

concretização desse sonho. A própria escola concorre para que desistam, pois é 

muito rígida no que concerne aos tempos organizados para o cumprimento de 

horários e execução de conteúdos, contribuindo para que os jovens não consigam 

cumpri-los. 

Essa análise demonstra que o jovem ou adulto que trabalha precisa ser 

atendido/cuidado na escola a partir dessa especificidade de ser trabalhador. Pois, se 

submete a jornada de trabalho que muitas vezes ultrapassa as 40 (quarenta) horas 

semanais, dificuldades para se deslocar para a escola, às vezes, distante, ao final 

do expediente. A exaustão física ou cansaço físico podem contribuir com a 

dificuldade para abstrair os conteúdos escolares, repercutindo, assim, na diminuição 

no ritmo do processo de aprendizagem. 
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Discutindo sobre esse aspecto, Simões (2010), assevera que a realidade da 

estrutura familiar (social e financeira) não oportuniza ao jovem as condições para a 

conclusão da educação básica, incluído nesse contexto a conclusão dos cursos 

técnicos integrados ao ensino médio. Então, a complexidade dos fatores que 

contribuem com a desistência dos educandos também afeta a educação profissional. 

Conforme Machado e Moreira (2010, p. 2), a ausência de pesquisas sobre evasão 

escolar no ensino técnico dificulta a compreensão do problema que: 

[...] pode estar relacionado ao fato de que o processo de democratização 
da escola técnica de nível médio no Brasil apenas se iniciou. E se a 
democratização do ensino significa o acesso dos estudantes à escola e a 
sua permanência nos estudos, a crise em um desses dois termos se 
mostra um problema. A evasão se refere justamente aos fatores que 
levam o estudante a não permanecer nos estudos. 

 

Refletindo sobre a educação profissional, precisamos esclarecer que as 

escolas técnicas se destacam pela qualidade do ensino público e gratuito. Atraem 

uma grande demanda de jovens e adultos que se candidatam às vagas nos cursos 

técnicos de nível médio na forma integrado ou subsequente ou nas modalidades da 

educação de jovens e adultos e em educação superior. Esses jovens e adultos são 

atraídos muitas vezes pelas oportunidades empregatícias para quem possui uma 

formação profissional. Nessa situação, os cursos técnicos profissionalizantes podem 

ser uma oportunidade para quem procura qualificação profissional, podendo 

possibilitar aos jovens ingressar no mercado de trabalho. 

Para entender essa realidade tomamos alguns indicadores de matrículas, 

embora não sejam suficientes para compreendermos o grande desafio dessa 

modalidade de educação em nível nacional, dimensionando em sua análise essa 

realidade no Brasil. Nesse aspecto, o Censo Escolar da educação básica, tabela 5, 

mostra que em 2011, 993.187 estudantes estavam matriculados em cursos de 

educação profissional.   

Tabela 5 - NÚMERO DE MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA EM 2011 

NÍVEIS, ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA NÚMERO DE 
MATRÍCULAS 

Ensino Médio (EM) EM regular 7.978.224 



66 
 

   

 EM normal/magistério    164.752 

 EM integrado à educação profissional     257.713 

 Total (EM) 8.400.689 

Educação Profissional (EP) Concomitante com o EM   188.572 

 Subsequente ao EM   804.615 

 Total (EP)   993.187 

EJA – E F Presencial 2.458.596 

 Semi-presencial   199.185 

 Integrado à EP   23.239 

 Integrado à EP semi-presencial         756 

 Total EJA – EF 2.681.776 

EJA – EM Presencial 1.086.012 

 Semi-presencial   236.410 

 Integrado à EP     40.840 

 Integrado à EP semi-presencial       1.127 

Fonte: BRASIL, 2011a.   

Ao analisar a tabela 5, percebemos que no ensino médio regular, no ano de 

2011 foram matriculados 7.978.224 estudantes. Somando-se a essas matrículas, 

EM normal/magistério e EM integrado à educação profissional, alcança-se o total de 

8.400.689 estudantes matriculados no ensino médio. Conforme os dados dessa 

tabela, o número de estudantes matriculados no EM integrado à educação 

profissional é muito pequeno (3,06% do total) em relação aos matriculados no EM 

regular (94,97% do total), só ultrapassando as matrículas no EM normal/magistério 

(1,96% do total). 

Evidenciamos, a partir desses dados que o número de estudantes 

matriculados nos cursos técnicos de nível médio integrado ao EM, em 2011, foi 

maior do que os matriculados no EM na forma concomitante. Contudo, não 
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ultrapassa as matrículas da forma subsequente. Ademais, evidencia-se o 

crescimento significativo da oferta concomitante em razão do PRONATEC, o que 

compromete o avanço do EMI, inclusive na modalidade EJA. 

Dialogando sobre o reduzido número de matrículas no EMI, inclusive na 

modalidade EJA, em relação ao ensino médio regular, apresentamos os seguintes 

esclarecimentos: o acesso aos cursos técnicos não é fácil, tendo em vista que a 

concorrência é bastante elevada, confrontando-se com a quantidade de vagas que é 

consideravelmente menor em relação à demanda. Ressaltamos que a Rede Federal 

de educação ainda é pequena se comparada às redes estaduais. Essas, também, 

não estão ampliando a oferta do EMI de forma significativa em face às dificuldades 

na operacionalização do Programa Brasil Profissionalizado, já discutido no capítulo 

1. Por vários motivos já discutidos anteriormente, o número reduzido de matrículas 

na Rede Federal de Educação Tecnológica convive com o número elevado de 

desistências, o que exige reflexão acerca dessa problemática. A elevação da 

escolaridade dos trabalhadores tem como premissa sua inserção no contexto 

educacional por meio do ideário da inclusão e da justiça social. 

Retomando o problema da desistência, em estudo realizado por Silva (2010) 

analisou esse fenômeno no Instituto Federal da Bahia apontando o perfil dos 

estudantes que desistiram e suas respectivas causas. A pesquisadora diagnosticou 

que as causas da evasão se relacionam a fatores conjunturais e estruturais. Ela 

considerou como fatores conjunturais os que são externos à instituição 

(características individuais/vocação pessoal) e como fatores estruturais os internos, 

entre os quais, aqueles relacionados aos aspectos didático e pedagógicos. 

Constatou na pesquisa que:  

Com relação aos fatores internos, subdividimos este item em questões 
estruturais e requisitos didático-pedagógicos. Os principais fatores 
relacionados às questões estruturais são: o custo financeiro para se manter 
no curso (04 alunos); os laboratórios e equipamentos para as aulas práticas 
(02 alunos); falta de atenção e atendimento às suas solicitações (01 aluno) 
e pressão da sociedade e da família para abreviar a formação do Ensino 
Médio (02 alunos). Os fatores relacionados aos requisitos didático-
pedagógicos e que motivam o aluno a abandonar, mostraram os seguintes 
resultados: carga horária total de aulas (07 alunos); reprovação em mais de 
uma disciplina no semestre (13 alunos); exigência de estágio obrigatório (01 
aluno); realização do curso no período de quatro anos (08 alunos); grau de 
dificuldade de exercícios e provas (11 alunos); excesso de atividades e 
tarefas avaliativas (10 alunos) e falta de associação entre teoria e prática 
(04 alunos) (SILVA, 2010, P. 08). 
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Os dados da pesquisa demonstram que é necessário reestruturar e repensar 

acerca do processo pedagógico que respeite as especificidades do público da EJA. 

Nesse sentido, outra pesquisa, averigua o processo de implantação do PROEJA no 

estado do Paraná, analisando a eficiência política e social do programa e as 

condições de sua efetividade, Almeida (2009), identificou que a restrição 

orçamentária, a falta de condições da infra-estrutura das escolas e a não efetivação 

do quadro docente e da política de capacitação destes comprometeram a eficácia e 

a efetividade social do programa, repercutindo na desistência dos educandos. De 

acordo com os dados dessa pesquisa, 25% dos estudantes responderam que se 

evadiram devido ao horário de trabalho ser compatível com o do curso, 15% por 

problemas de ordem familiar e localização do colégio e 10% pela falta de 

professores.  

De fato a desistência na educação profissional já se constitui em motivo de 

preocupação para o MEC. De acordo com a Portaria nº 39 de 22 de novembro de 2013 

criou um grupo de trabalho para estudar sobre as causas da desistência em cursos 

técnicos da educação profissional e propor soluções para o fenômeno. Muitos são os 

questionamentos em torno da compreensão das causas da desistência e muitas são 

as reflexões em busca de soluções para sanar o problema. 

Essa realidade é mais complexa ainda porque a educação de jovens e 

adultos, em sua grande maioria, é frequentada por estudantes que já foram expulsos 

anteriormente da escola regular no ensino fundamental ou no ensino médio, 

voltando à EJA tempos depois. De acordo com Paiva (2006, p. 16): 

assim, mais tarde, esses jovens retornam, via EJA, convictos da falta que 
faz a escolaridade em suas vidas, acreditando que a negativa em postos de 
trabalho e lugares de emprego se associa exclusivamente à baixa 
escolaridade desobrigando o sistema capitalista da responsabilidade que 
lhe cabe pelo desemprego estrutural. 

 

Constatamos que os jovens acreditam que a baixa escolaridade é a 

responsável pelo desemprego de que padecem, sendo sua a causa de incapacidade 

no enquadramento em postos de trabalho. Esse discurso exime as desigualdades 

sociais e econômicas entre classes sociais da culpa de terem que optar entre 

estudar ou trabalhar. Ao contrário dessa inversão de responsabilidades, Fukui 

(1983) ressalta que a escola contribui com a exclusão dos educandos, decorrente de 

suas condições de classe. 
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Tempos depois, ao voltar à escola e para que novamente não sejam 

excluídos, é necessário flexibilização de horários e a adaptação dos conteúdos do 

currículo sobre o que entende: 

o aluno/a aluna da EJA foi expulso (a) da escola regular ou a ela não 
chegou. Está fora da idade considerada ―certa‖, na maioria das vezes é um 
aluno/uma aluna que trabalha, ou está a procura de trabalho, não tendo 
tempo disponível, principalmente no que os professores consideram como 
tempo ideal para aprofundar seus estudos (SANTOS, 2006, p. 54). 

 

Diante da problemática de não ter tempo específico para estudar, Arroyo 

(2007, p, 13) destaca que:  

a maior parte dos jovens e adultos da EJA são vítimas, exatamente, da 
rigidez dos tempos escolares desde o pré-escolar e, ainda, teimamos que 
eles se adaptem às mesma rigidez no tempo da EJA. Será que não há 
percepção de que não é possível obrigar jovens e adultos que não dominam 
os seus tempos, que tem que esticá-los, sempre, para poder sobreviver, a 
modelos rígidos de organização dos tempos escolares? Não esqueçamos 
que um jovem e adulto já tem uma travessia longa, uma travessia de 
saberes, de percepções, de indagações, que tentou responder, ainda que 
não saiba ler nem escrever. Não é só quem sabe ler e escrever que se faz 
indagações sérias e busca respostas sérias. Essa é a nossa concepção 
letrada que não valoriza os saberes aprendidos na leitura do mundo. 

 

Considerando a importância desse tema, importante que a categoria tempo e 

outras categorias sejam validadas para contribuir, significativamente, com a não 

desistência dos estudantes na EJA. Segundo Arroyo (2007), uma educação voltada, 

verdadeiramente, para a EJA deverá considerar, nos conteúdos curriculares, a 

vulnerabilidade no percurso empregatício desses estudantes. Nesse sentido, 

compreendemos que para delimitar o campo pedagógico dessa modalidade de 

educação deve ser considerada a concretude da realidade dele ser trabalhador, que 

vivencia tempos de vida específicos, cultura e identidade, criando-se espaços e 

situações reais de aprendizagem que atendam a essas especificidades (ARROYO, 

2007).  

Assim, fundamentados em Arroyo (2007, p. 13), entendemos que: 

é muito mais complicado um bom projeto de educação de garantia do 
conhecimento para quem não tem o domínio dos seus tempos do que para 
quem tem domínio dos seus tempos. Penso no meu neto que acorda às 
sete horas e vai para a escola e na parte da tarde faz os deveres. Mas ele 
não tem nada o que fazer. E como fica o menino da rua? E o adolescente 
que luta pela sobrevivência? A maior parte dos jovens e adultos da EJA são 
vítimas, exatamente, da rigidez dos tempos escolares desde o pré-escolar 
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e, ainda, teimamos que eles se adaptem à mesma rigidez no tempo da EJA. 
Será que não há percepção de que não é possível obrigar jovens e adultos 
que não dominam os seus tempos, que têm que esticá-los, sempre, para 
poder sobreviver, a modelos rígidos de organização dos tempos escolares? 

 

Nesse sentido, é fundamental compreender que o jovem incorporado a EJA 

não é o adolescente que concorreu ao vestibular e nem tampouco procura na EJA 

uma forma de adquirir enriquecimento pessoal (OLIVEIRA, 1999). Assim, podemos 

inferir que entre os motivos que levam à desistência estão a inadequação do 

currículo, dos programas de estudo e dos métodos de ensino, o que demonstra que 

a escola não está preparada e nunca esteve, para receber os estudantes, 

principalmente com as características dos que procuram a EJA . 

A esse respeito Arroyo (2005, p. 25) afirma que:  

os jovens-adultos populares não são acidentados ocasionais que 
gratuitamente, abandonaram a escola. Esses jovens e adultos repetem 
histórias longas de negação de direitos. Histórias que são coletivas. As 
mesmas vivenciadas por seus pais e avós; por sua raça, gênero, etnia e 
classe social. 

Partiremos do pressuposto de que os estudantes trabalhadores da EJA têm 

seus tempos regidos pelo mundo do trabalho no ambiente doméstico ou por meio do 

exercício de uma profissão. Mas por que, diante de tantos problemas que dificultam 

a permanência dos sujeitos na escola de educação básica, alguns conseguem ser a 

exceção e concluem os cursos? 

2.3 Permanência: as motivações dos jovens e adultos 

 

Na seção anterior debatemos, utilizando os dados estatísticos atuais, alguns 

fatores que corroboram para a desistência no ensino médio, na educação 

profissional e na educação de jovens e adultos. Nessa seção passamos a discutir 

sobre os fatores que contribuem para a permanência do estudante na escola de 

educação básica. 

Como visto até agora, a sociedade brasileira e o sistema educacional, são, 

em sua essência, excludentes no que se refere às classes trabalhadoras populares. 

A regra é a exclusão desses sujeitos, posto que a sociedade não está pensada para 

que todos caibam nela no que se refere ao acesso aos bens materiais, simbólicos, 
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culturais, artísticos e ao conhecimento científico produzido e acumulado 

historicamente pela humanidade.  

Não obstante, esses sujeitos não estão isentos de produzir materialmente o 

que essa mesma sociedade precisa para se reproduzir. Dessa forma, são 

convocados/obrigados a produzir para que os estratos médios e, especialmente, as 

classes dirigentes, possam usufruir de todos esses bens. Porém, mesmo em 

condições adversas, alguns estudantes da EJA resistem e permanecem estudando. 

Compreender os motivos que fundamentam, em sua essência, o fenômeno da 

permanência é um desafio para os professores e pesquisadores no campo da 

educação. A literatura sobre a permanência na escola não é suficiente para 

fundamentar a discussão que pretendemos desenvolver. Recorremos aos anais da 

reunião anual da ANPED, da ANPAE e ao banco de teses e dissertações da 

CAPES, elegendo os trabalhos de (CARDOSO; FERREIRA, 2012); (OLIVEIRA, 

2011); (FONSECA, 2002); (CHAMORRO, 2002); (PARENTI, 2000); (CORREA; 

SOUZA; BICALHO, 2003). 

Nesse sentido, fundamentado em Fonseca (2002, p. 75), pressupomos que a 

permanência estaria ligada ―à constituição de sentidos nas atividades que na escola 

se desenvolvem, nas ideias que ali circulam, nas relações que ali se estabelecem‖. 

Partindo dessa perspectiva, Parenti (2000) explorou os significados da experiência 

escolar para estudantes jovens e adultos, operários da construção civil, que faziam o 

Curso Intensivo de Preparação de Mão de Obra Especializada (CIPMOI),de 

natureza profissionalizante, ofertado pela Escola de Engenharia da UFMG e 

ministrado por estudantes bolsistas sob orientação dos professores dessa 

Universidade. Conforme os estudos de Parenti (2000), os significados para a 

escolarização se dividem em três dimensões, a saber: o conhecimento teórico, o 

pessoal e o social. Assim, de acordo com Parenti (2000) apud Oliveira (2011, p. 22), 

os significados do conhecimento teórico se relacionam com ―a forma de organização 

do conhecimento, com os hábitos e os rituais do cotidiano da sala de aula – e com a 

aplicabilidade técnica dos conteúdos no dia a dia do trabalho‖, ou seja; dos 

significados que o conhecimento tinha para a sua vivência de trabalhador, operário 

da construção. 

Quando discute os aspectos relacionados à dimensão pessoal, o significado 

da representação do curso, de acordo com Oliveira, (2011, p. 22) advém de ―uma 
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possibilidade de elaborar ou ter reforçados planos de mudança na atuação 

profissional, de buscar outros cursos ou de retomar o processo de escolarização‖. 

Parenti (2000) observou que a possibilidade de uma mudança pessoal elevou a 

auto-estima dos estudantes, que passaram a sentir orgulho da vitória de concluir o 

curso intensivo. Enquanto dimensão social, consoante Oliveira (2011) teve o 

significado de manter um relacionamento com outras pessoas: ‖pois foram 

detectados significados expressos por meio das relações internas ao curso (com 

instrutores, colegas, no cotidiano da sala de aula) e das relações externas (família e 

trabalho)‖ (OLIVEIRA, 2011, p. 22). 

As relações sociais com os colegas em sala de aula foram embasadas em 

laços de solidariedade no cumprimento de trabalhos e provas, na generosidade em 

partilhar e socializar serviços, técnicas e materiais de construção, situações de 

trabalho que envolvia preços e contratos na prestação de serviços (OLIVEIRA, 

2011). Ao aproximar-se da análise dos motivos da permanência dos jovens e adultos 

no curso do PROEJA Campus Caicó, pressupomos que esses motivos partem de 

significados que a escolarização tem na vida desses educandos.  

À guiza de compreensão buscamos na literatura os motivos dos jovens e 

adultos para se escolarizar. Encontramos em Solé (2006), a afirmação de que os 

estudantes constroem representações sobre si e a situação didática que pode ser 

motivadora e desafiadora ou ao contrário. 

Referindo-se às motivações, Tapia e Fita (1999) consideram que a motivação 

tem relação com o processo de ensino e aprendizagem, decorrendo de caráter 

intrínseco, ligados ao ―eu‖ e à auto-estima. Também se apresenta com caráter 

extrínseco, como o cumprimento de tarefas para obter resultados positivos no 

processo de aprendizagem (TAPIA e FITA, 1999). Assim, a motivação consiste em 

ações determinantes para alcançar um fim, a partir da interação do homem sobre o 

meio e deste sobre o homem. Por isso, a motivação é um determinante das 

condições materiais de existência, que determinam entre outros aspectos, 

oportunidades educacionais e profissionais. 

Estudo realizado por Correa; Souza e Bicalho (2003) concluiu que as 

trajetórias escolares de jovens e adultos são representadas pelas marcas da 

subjetividade, da exclusão e das relações com o conhecimento. Essas marcas se 
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inter-relacionam, balizando os motivos que justificam o ingresso de jovens e adultos 

na EJA. 

Nesse propósito, de acordo com Correa; Souza e Bicalho (2003, p. 4): 

as marcas da subjetividade, impregnadas de sonhos, aspirações, desejos, 
interrupções e pensamentos envolvidos nesta história de idas e vindas pelo 
espaço escolar. Quisemos tratar como relevante na fala dos sujeitos a 
marca da exclusão e seus efeitos sobre ato educativo vivenciado no 
momento atual e a marca das relações com o conhecimento emque 

reconhece-se estes sujeitos como sujeitos cognitivos.  

 

No que se relaciona às marcas da subjetividade, estas estão representadas 

na construção histórica de vida produzida na relação com o mundo (CORREA; 

SOUZA e BICALHO, 2003). O significado das marcas da exclusão remete à 

condição de não pertencimento à determinada cultura, que não deixa de ser escolar, 

pois o adulto da EJA aprendeu ao longo da vida, em cada fase, pois, de acordo com 

Freire (1998), a aprendizagem é lógica, histórica e dialógica. 

As marcas da exclusão são identificadas no fato de ser filho de trabalhadores 

rurais com pouca instrução escolar, por ter passagem curta e não sistemática pela 

escola e porque se inseriu precocemente no mundo do trabalho. Desde cedo os 

jovens foram privados da escolarização, seja pela necessidade de trabalhar, pela 

impossibilidade de estudar porque tinham que cuidar dos irmãos menores ou porque 

casaram cedo, construindo uma nova família. A privação da escola levou-os à 

exclusão de direitos, entre os quais, o direito à oportunidade de inserção no mundo 

do trabalho e a melhores condições de vida. 

De acordo com Correa; Souza e Bicalho (2003, p. 7):  

compreender a marca da exclusão é pois compreender que o significado 
atribuído à escolarização pelo jovem e adulto é o significado da percepção 
de um espaço que (por suas normas e regras) não lhe é próprio, é o 
sentimento de não pertença a este lugar e de negação deste espaço como 
espaço de direitos e, portanto, espaço em que se deveria primar por reais 
condições de acesso, qualidade no trabalho dos professores, material 
adequado, perspectivas de continuidade. 

 

Por sua vez, a necessidade de inclusão acontece a partir da internalização de 

sua exclusão, pois conforme Freire (1987, p. 74) ―[...] e porque é capaz de perceber-

se enquanto percebe a realidade que lhe parecia em si inexorável, é capaz de 
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objetivá-la‖. Quando os homens tomam a consciência da situação de opressão, 

apropriam-se dela enquanto realidade histórica e, portanto, capaz de ser 

transformada por eles. Então o reconhecer-se excluído enquanto sujeitos cede lugar 

ao ímpeto do desafio da transformação e da busca por melhores condições de vida. 

Assim, de acordo com Freire (1987, p. 29), ―[...] mais uma vez os homens, 

desafiados pela dramaticidade da hora atual, se propõem a si mesmos como 

problema‖. Nessa linha de raciocínio, para superar a situação opressora que leva à 

exclusão implica o reconhecimento da razão dessa situação para que através da sua 

transformação se instaure a busca de ser mais. 

A título de esclarecimento, as pessoas ao imergirem no espaço socializador 

de aprendizagens (família, sociedade e trabalho) são definidas as marcas das 

relações com o conhecimento. Exatamente a esse respeito, Tapia e Fita (1999) 

definem um tipo de motivação que se centra na valorização social, levando à 

aceitação do outro e de grupos sociais. Pressupomos, então, que persistem no 

curso por causa da socialização que desenvolvem nos grupos de amigos e em 

espaços de lazer e diversão na escola. Corroborando esse aspecto, estudo 

realizado por Chamorro (2002) apud Oliveira (2011, p. 29), baseando-se em 

pesquisa empírica, apontou que: 

 

a permanência do aluno jovem e adulto na escola fundamenta-se na relação 
dialógica entre professores e alunos, no seu reconhecimento recíproco, na 
rigorosidade da construção de seu processo de aprendizagem e nas 
relações de amizade entre os colegas, em situações geradas e/ou 
geradoras de alegria. 

 

Assim, as relações que o educando estabelece com os colegas e os 

professores na instituição escolar ampliam novos conhecimentos e contribuem para 

a socialização. À medida que vão se familiarizando com o espaço e as demais 

pessoas tornam-se confiantes para se expressar mais abertamente no decorrer das 

interações estabelecidas na escola. 

Sob outro olhar sobre as motivações para permanecer na escola, Cardoso; 

Ferreira (2012) enfatizam que os estudantes concebem a escola como um lugar de 

possibilidades para a ascensão social. Essa afirmação partiu de estudo de caso 

realizado por eles para identificar os fatores que determinam o retorno dos 
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estudantes à escola, o qual comprovou ser a socialização um dos motivos que os 

fazem retornar. 

Conforme Cardoso; Ferreira (2012, p. 68), ―ao interrogar os estudantes sobre 

o porquê de terem retomado os estudos, os motivos vão desde a realização de um 

sonho à obtenção de qualificação para o mercado de trabalho‖. A escola, portanto, 

adquire importância no que diz respeito à realização pessoal e à ampliação dos 

laços das amizades funcionando como espaço de sociabilidade.  A turma de amigos 

se torna referência para trocar ideias, afinar interesses comuns, buscar formas de 

se afirmar, criando um ―eu‖ e um ―nós‖ específicos. Por meio da sociabilidade, 

constrói-se uma dinâmica de relações que definem os amigos mais próximos e os 

mais afastados.  

Evidentemente, a partir dessa discussão não se quer responsabilizar 

exclusivamente a escola, os professores e os sujeitos estudantes da EJA pela 

produção da interação que resulta na permanência no espaço de educação escolar. 

Tampouco se trata de potencializar o discurso do tipo se ―você quer você pode,‖ ―ou 

se você se esforçar você consegue‖. Conforme discutimos nas seções anteriores, a 

exclusão dos sujeitos do direito à educação assim como a outros direitos, ocorre, 

primariamente, em um espaço mais amplo, ou seja, na sociabilidade produzida pela 

sociedade capitalista que tem como pressuposto e alimento vital a desigualdade 

social entre classes e fragmentos de classes. Não obstante, se, além disso, a 

escola não faz um esforço no sentido de promover um verdadeiro acolhimento aos 

sujeitos, contribui também para a manutenção da ordem hegemônica. 

Mas, afinal, o que pensam e dizem os estudantes do IFRN – Campus Caicó 

acerca das causas da desistência e sobre os motivos da permanência no PROEJA? 

Responder a essas questões dará conta da internalização e compreensão do olhar 

dos sujeitos envolvidos nessa problemática, na tentativa de confrontar a teoria com 

o real, que, por ser concreto e envolver questões sociais, é contraditório. 
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3 DESISTÊNCIA E PERMANÊNCIA NO PROEJA – CÂMPUS CAICÓ: POR QUE 

MUITOS NÃO CONSEGUEM CONTINUAR  E ALGUNS PERSISTEM?  

  

Este capítulo tem o objetivo de discutir o PROEJA no Campus Caicó, à luz do olhar 

de alguns sujeitos - gestão acadêmica, docentes e discentes - envolvidos no 

programa. Na primeira seção abordamos a caracterização dos sujeitos envolvidos 

na pesquisa e a metodologia utilizada. Na segunda seção, transcrevemos seus 

depoimentos dos sujeitos acerca da desistência. Na terceira e última seção tratamos 

de elucidar os motivos da permanência de poucos no PROEJA. 

3.1 Os sujeitos da pesquisa e o percurso metodológico 

 

O curso técnico de nível médio em Eletrotécnica integrado ao ensino médio 

na modalidade da educação de jovens e adultos do PROEJA – IFRN – Campus 

Caicó funciona no horário noturno, tendo sido ofertado com periodicidade anual a 

partir do segundo semestre de 2009 e encerrando-se a oferta de novas vagas no 

segundo semestre de 2010. 

De acordo com informações obtidas mediante a leitura dos documentos 

arquivados na Coordenação de Registros Acadêmicos do Campus Caicó, em 2009.2 

foram formadas duas turmas, contando com 77 (setenta e sete) estudantes, sendo 

37 (trinta e sete) matriculados na turma Eletro EJA 1N e 40 na turma Eletro EJA 2N. 

No percurso de desenvolvimento do curso, ao longo dos outros semestres letivos, 

respectivamente até o 7º em 2012.2 desistiram 62 (sessenta e dois) estudantes. 

A tabela 6 mostra a trajetória das duas turmas que ingressaram em 2009.2. 

Tabela 6 –TRAJETÓRIA DAS TURMAS DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM 
ELETROTÉCNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE DA EJA – IFRN - 

CAMPUS CAICÓ – 2009.2 

ENTRADA 2009.2 SEMESTRE LETIVO MATRÍCULA Redução em 

relação ao 

período anterior 

(%) 

Redução em 

relação entrada 

(%) 

Turma Eletro EJA 1N 1º- 2009.2 37 - - 

Turma Eletro EJA 2N 1º- 2009.2 40 - - 

Turma Eletro EJA 1N 2º - 2010.1 27 27,0% 27,0% 

Turma Eletro EJA 2N 2º - 2010.1 25 37,5% 37,5% 
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Turma única Eletro EJA 

(fusão das duas 

turmas) 

3º - 2010.2 31 40,4% 59,7% 

Turma única Eletro EJA 4º - 2011.1 26 16,1% 66,2% 

Turma única Eletro EJA  5º - 2011.2 23 11,5% 70,1% 

Turma única Eletro EJA  6º - 2012.1 20 13,0% 74,0% 

Turma única Eletro EJA 7º - 2012.2 15 25,0% 80,5% 

Turma única Eletro EJA  8º - 2013.1 15 25,0% 80,5% 

Fonte: Coordenação de Registros Acadêmicos do Campus Caicó 

A leitura da Tabela 6 permite identificar que nos semestres letivos 2009.2 e 

2010.1 existiam duas turmas do curso técnico de nível médio em Eletrotécnica 

integrado ao ensino médio na modalidade da EJA. No semestre letivo 2010.2, 

devido ao número já excessivo de desistências, as duas turmas foram fundidas em 

uma, reduzindo-se semestralmente o número de estudantes matriculados.  

Em 2013.2, período de conclusão do curso, 15 (quinze) estudantes foram 

matriculados, dos quais 14 (quatorze) concluíram e 01 (um) permanece matriculado 

em dependência. Como vemos, do segundo ao oitavo semestre letivo a redução da 

matrícula foi de 80,5%. 

Embora não seja simples traçar um perfil desses educandos, observamos que 

a maioria apresentava características diferenciadas dos demais estudantes da 

instituição, pois eram em sua maioria egressos de escolas públicas, onde cursaram 

o ensino fundamental em condições precárias. Quase todos trabalhavam durante o 

dia e alegavam que dispunham de pouco tempo para se dedicar aos estudos, mas 

se esforçavam para conseguir concluir o curso.  

Em relação ao trabalho que exerciam, os dados dos quadros 1 e 2 revelam 

que os discentes da pesquisa desenvolviam o mesmo tipo de trabalho, o que 

coaduna com o que Arroyo (2007), afirma acerca dos sujeitos da EJA. Em sua 

maioria, estão desempregados ou no exercício de trabalhos que representam o 

subemprego, não exercendo, assim uma profissão formal com carteira assinada. 

Quadro 1– DESISTENTES POR SEXO, IDADE E TRABALHO  

 

 
CÓDIGO DESISTENTE 

 
SEXO 

 
IDADE 

 
TRABALHO 

 

D1 Mulher 48 Autônomo (Vendas) 
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D2 Homem 44 Eletricista de automóveis 

D3 Mulher 34 Empresa de fazer marmitas 

D4 Homem 37 Autônomo (eletricista) 

D5 Mulher 36 Autônoma (costureira) 

D6 Homem 44 Autônomo (biscate) 

D7 Mulher 46 Trabalhadora doméstica 

D8 Homem 48 Autônomo (eletricista) 

D9 Mulher 35 Desempregada 

D10 Homem 38 Funcionário público (Cosern) 

D11 Homem 41 Vendas (automóveis) 

D12 Homem 50 Autônomo (eletricista veículos) 

D13 Homem 31 Vendas (automóveis) 

D14 Homem 47 Trabalha na lavoura 

D15 Homem 36 Autônomo (camelô) 

D16 Homem 26 Autônomo (vendas) 

D17 Homem 46 Desempregado 

D18 Homem 36 Carregador Supermercado 

D19 Homem 38 Autônomo (vende peças de 
carroavulso) 

D20 Homem 39 Carregador de supermercado 

  Fonte: Pesquisa da autora (2014) 
 

Quadro 2 – DISCENTES POR SEXO, IDADE E TRABALHO QUE PERMANECEM  

 
 

CÓDIGO PERMANECE 
 

 
SEXO 

 
IDADE 

 
TRABALHO 

P1 Mulher 44 Desempregada 

P2 Homem 59 Autônomo 

P3 Homem 64 Autônomo 

P4 Mulher 44 Autônoma (diarista) 

P5 Homem 36   Funcionário público  

P6 Mulher 40 Desempregada 

P7 Homem 47 Autônomo (eletricista) 

P8 Mulher 35 Desempregada 

P9 Mulher 34 Desempregada 

P10 Homem 33 Vendas (Automóveis) 

P11 Homem 24 Vendas (Automóveis) 

P12 Homem 22 Desempregado 

P13 Homem 36 Autônomo (Academia de ginástica) 

P14 Homem 52 Autônomo 

P15 Homem 36 Autônomo 
Fonte: Pesquisa da autora (2014) 

Analisando os quadros anteriores concordamos com Arroyo (2001), quando 

afirma que a EJA é composta por jovens e adultos aprendizes, oriundos de classe 

trabalhadora rural e urbana, comerciantes, profissionais liberais, donas de casa, 

desempregados, dentre outros. As realidades específicas desses educandos, 

incorrem em dificuldades para permanecer na escola, ao lado de outros fatores de 

ordem institucional e socioeconômica que os impedem de prosseguir nos estudos, 

alimentando, assim, os altos índices de desistência. 
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Analisando as razões de muitos não prosseguirem nos estudos do PROEJA – 

Campus Caicó e ao mesmo tempo compreender as motivações dos que 

permanecem, realizamos uma pesquisa empírica cujos sujeitos participantes foram 

divididos assim: o gestor acadêmico, dois professores, um professor das disciplinas 

da educação geral e um professor das disciplinas da formação profissional. 

Escolhemos um gestor acadêmico para ser entrevistado porque o mesmo está 

envolvido com o apoio aos docentes no processo de planejamento, organização e 

execução dos cursos do PROEJA no Campus Caicó. 

A escolha dos professores deve-se ao fato de, dentre os outros, são os que 

lecionam há mais tempo no referido curso. No decorrer dos oito semestres letivos, 

diferentes professores lecionaram para essa turma. Esse fato decorre da política de 

remanejamento1 do Instituto que permite aos docentes serem remanejados muitas 

vezes antes do final do semestre letivo vigente. Então, durante o curso, os 

estudantes conviveram com inúmeros professores, dentre os quais, os que 

assumiram a função de professor sem ocuparem esse cargo na Instituição (dois 

técnicos de laboratório de química e uma pedagoga). 

Visando a preservar o anonimato das identidades, o gestor acadêmico foi 

identificado pelo código GA e os dois professores pelos códigos PG (Professor da 

educação geral) e PP (Professor da formação profissional). Com eles, optamos por 

fazer a entrevista semi-estruturada seguindo dois roteiros prévios com 

questionamentos direcionados ao gestor acadêmico e aos docentes. Para Triviños 

(1987, p.152) a entrevista semi-estruturada ―[...] favorece não só a descrição dos 

fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade 

[...]‖. Com a entrevista pretendíamos determinar as razões imediatas ou mediatas do 

fenômeno social investigado, segundo a visão dos sujeitos da pesquisa e 

estabelecer o diálogo com os autores que fundamentam esse estudo.  

Para os estudantes que permaneceram no PROEJA e os que desistiram foi 

utilizada a técnica grupo focal, constando de dois roteiros previamente estruturados 

fundamentados em perguntas abertas, possibilitando que esclarecessem seus 

                                                           
1
 Normas para o remanejamento de servidores entre as unidades do CEFET-RN Aprovada pela Resolução nº 03/2001-CD/CEFET-RN, de 19 

de março de 2001 e Alterada pela Resolução nº 09/2007-CD-CEFET-RN, de 25 de maio de 2007. Art. 1º - No interesse da Instituição e 
respeitando-se a decisão do servidor, poderá ocorrer remanejamento de servidores entre as unidades de ensino do CEFET-RN, a pedido do 
servidor ou dos diretores das Unidades. 
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posicionamentos com liberdade de expressão e com justificativas que achassem 

necessário.  

Procurando compreender como e por que revelam o problema da desistência 

e os motivos da permanência nos permite desvendar as compreensões, as 

divergências, diferenças, contraposições e contradições acerca desse fenômeno. 

Nesse refletir dialético, as contradições desvelam e apreendem o real (GATTI, 

2005). Não foi difícil reunir os estudantes nos grupos focais, porque desde o convite 

para que participassem da pesquisa se mostraram bastante receptivos e com auto-

estima elevada por terem sido escolhidos para participar da pesquisa sobre suas 

vivências no PROEJA. Realizaram-se sete encontros, um com o gestor acadêmico, 

um com o professor PG, um com o professor PP, dois com os estudantes que 

desistiram e dois com os que permaneceram. Todos os depoimentos foram 

coletados e ao mesmo tempo gravados em um aparelho de gravação digital de voz. 

A escolha da gravação em áudio evitaria constrangimento por parte dos 

participantes ao dar depoimentos e permitir que interagissem e se posicionassem 

livremente. Depois de coletados os depoimentos, através das técnicas da entrevista 

semi-estruturada e grupo focal, para poder analisá-los fizemos uso da técnica de 

análise de conteúdo que permitiu decompor os discursos em unidades de 

significação/representação, os quais foram posteriormente reorganizados em 

categorias. Assim, depois de transcrever os depoimentos dos sujeitos da pesquisa 

(gestor acadêmico, docentes, estudantes que permaneceram e que desistiram) 

dividimos esses depoimentos, organizando-os por conteúdos de mensagens, em um 

sistema de categorias. Os conteúdos foram selecionados conforme as mensagens, 

em unidades de sentido em função dos objetivos da pesquisa. Posteriormente, 

conforme esses objetivos, atribuímos categorias (codificação) para cada uma das 

unidades dos depoimentos, separando-as conforme o que foi relatado em comum ou 

dito de forma diferenciada. 

Na construção das categorias, não definimo-las previamente, mas a partir da 

frequência em que uma palavra chave, considerada mais abrangente, poderia ser 

usada para designar uma categoria e também desdobrá-la em subcategorias. 

Depois de elencadas as categorias, os depoimentos relatados foram transcritos 

conforme as considerações dos entrevistados. 
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Nos depoimentos, foram ouvidos 20 (vinte) estudantes de um total de 62 

(sessenta e dois) que desistiram ao longo de oito semestres letivos. Para a seleção 

foram utilizados os seguintes critérios: representar quase um terço do quantitativo 

que desistiu e terem desistido entre os primeiros semestres letivos do curso. 

Objetivando também preservar o sigilo da identidade dos sujeitos, os estudantes que 

desistiram foram nominados de D (desistente) e numerados de 1 a 20. Os quinze 

estudantes selecionados para os depoimentos sobre a permanência foram 

escolhidos porque continuavam no curso, sendo nominados de P (permanece) para 

respeitar a privacidade e numerados de 1 a 15. 

3.2 Sujeitos da pesquisa: o que opinam sobre as causas da desistência 

 

A seção anterior teve o objetivo de delimitarmos o percurso metodológico 

utilizado, esclarecendo acerca dos sujeitos escolhidos para participar da pesquisa. 

Esta seção tem o objetivo de apresentar os depoimentos dos sujeitos da pesquisa 

(gestor acadêmico, docentes e discentes) sobre as causas da desistência dos 

estudantes do curso técnico de nível médio em Eletrotécnica integrado ao ensino 

médio na modalidade da EJA.  

Os relatos nas entrevistas contribuíram para uma melhor compreensão desse 

problema que compromete a permanência no PROEJA - Campus Caicó. Os 

depoimentos foram divididos em duas categorias que pressupomos abrigarem as 

principais causas da desistência. A primeira categoria diz respeito às Questões 

institucionais, subdivididas em: disciplinas de formação geral/ disciplinas técnicas e 

as práticas pedagógicas dos docentes. A segunda categoria trata das Questões 

socioeconômicas e pessoais: necessidade de trabalhar e dificuldade para conciliar 

tempo do trabalho, o tempo da escola e o tempo da família. Decorreram da análise 

dos depoimentos dos sujeitos na pesquisa. Em cada categoria, com sua respectiva 

subdivisão, discutiremos as contribuições dos sujeitos envolvidos na pesquisa com o 

objetivo de compreender e comparar seus depoimentos em torno dos mesmos 

assuntos, analisando-os à luz da fundamentação teórica por nós assumida. A ideia é 

entendermos em que momento os depoimentos convergem, divergem e se 

intercomunicam no diálogo em torno da realidade da escolarização no PROEJA – 

Campus Caicó. 
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A partir das informações coletadas na primeira pergunta aos desistentes, 

(APÊNDICE D), buscamos compreender em qual período letivo do curso haviam 

desistido, identificamos que 12 (doze) desistiram entre o 2º e o 3º período do curso, 

06 (seis), entre o 4º e o 5º período e somente 02 (dois) no 6º período. A partir das 

contribuições da amostra dos estudantes que participaram do grupo focal foi 

perceptível que um maior número desistiu nos primeiros semestres letivos do curso 

e em número menor no decorrer dos demais. Isso corrobora o fluxo do universo dos 

estudantes apresentado na tabela (item 3.1) em que também se evidencia maior 

concentração de desistências nos semestres iniciais. Antes de saber as causas que 

os levaram a desistir, procurava-se compreender o significado de terem voltado a 

estudar no PROEJA.  

Para a compreensão desse significado e objetivando entender se os sentidos 

da volta para o estudos coincidiam entre os sujeitos da pesquisa, analisamos as 

respostas dos que desistiram e dos que permaneceram. Com base nas análises das 

respostas dos que desistiram e dos que permaneceram elaboramos a tabela 7, 

resumindo os principais motivos que os levaram a voltar a estudar no PROEJA. 

Tabela7 – RESPOSTA DOS ESTUDANTES QUE DESISTIRAM E QUE PERMANECERAM EM 
RELAÇÃO À PERGUNTA PARA VOCÊS, O QUE SIGNIFICOU VOLTAR A ESTUDAR NO 
PROEJA? 

CATEGORIAS DESISTENTES PERMANECEM 

Sujeitos  Nº % Sujeitos  Nº % 

 

oportunidade de fazer 

um curso técnico 

 

 

D3, D4, D13, 

D14, D15, 

D16, D17, D18 

 

8 

 

 

40% 

 

 

 

 

P5, P9, P10, 

P11, P13, P14 

 

6 

 

40% 

 

oportunidade de concluir 

o ensino médio 

 

 

D2, D5, D7, 

D10, D19, D20 

 

6 

 

 

30% 

 

 

 

P4, P7 

 

2 

 

 

13% 

 

 

oportunidade de 

conhecer gente e fazer 

amizades 

 

 

D6 

 

1 

 

5% 

 

P1 

 

1 

 

6% 

 

 

 

oportunidade em adquirir 

conhecimento e 

aprendizagem 

 

 

D8, D9, D11, 

D12 

 

 

4 

 

20% 

 

P12, P15 

 

2 

 

13% 
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oportunidade de concluir 

o ensino médio e a 

formação profissional 

 

 

D1 

 

1 

 

5% 

 

P3, P2, P6, P8 

 

4 

 

26% 

 

              Fonte: Pesquisa da autora (2014) 

Analisando os dados dessa tabela, percebemos que para 08 (oito) estudantes 

que desistiram de estudar significou ―uma oportunidade de fazer um curso técnico”. 

Já para 06 (seis) significou ―a chance de concluir o ensino médio‖, apenas 01 (um) 

mencionou a ―oportunidade de fazer amizades‖, 04 ressaltaram ―a possibilidade de 

adquirir conhecimento e aprendizagem‖ e apenas 01 elucidou ser a ―oportunidade de 

concluir o ensino médio e a formação profissional‖. 

A percepção de 06 (seis) dos que permaneceram, é de que estudar significou 

―uma oportunidade de fazer um curso técnico‖, 02 (dois) consideraram ser ―uma 

oportunidade de concluir o ensino médio‖, 01 (um) mencionou ―a possibilidade de 

conhecer gente e fazer amizades‖, 02 (dois) explicaram ser ―a oportunidade de 

adquirir conhecimento e aprendizagem‖ e 04 (quatro) explicaram ser ―a oportunidade 

de concluir o ensino médio e a formação profissional‖. 

Nesse sentido, o sonho de ter uma formação técnica motivou o retorno da 

maior parte deles. À luz dessas considerações podemos compreender que suas 

aspirações estão associadas à possibilidade de usufruir de uma vida mais digna, 

pois enquanto técnicos talvez possam ter melhores oportunidades de trabalho. 

Observamos, ainda, que uma categoria não exclui a outra, pois os motivos se 

relacionam entre si, pois, estudar no PROEJA contempla oportunidades de fazer um 

curso técnico e ao mesmo tempo concluir o ensino médio, no qual adquire uma 

formação profissional.  

A vontade de apropriar-se de uma formação profissional associa-se, 

diretamente à possibilidade de inserção no mercado de trabalho, mesmo que, 

consoante BRASIL (2006, p. 26) ―os sujeitos não tenham a garantia de que ao 

concluir o curso conseguirão um emprego ou melhoria material de vida, mas abrirão 

possibilidades de alcançar esses objetivos [...]‖. A resposta dos estudantes 

corrobora o fato de que, por serem adultos, a dimensão econômica prepondera em 

relação às demais. Compreendemos, nesse aspecto, que a inserção econômica não 
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pode ser negada, mas o objetivo maior anunciado no programa se respalda na 

formação humana integral de seus sujeitos. 

Em relação às perspectivas para o futuro, encontramos em Arroyo (2005, p. 

42) a afirmação de que ―[...] os jovens e adultos que voltam ao estudo sempre 

carregam expectativas‖. Essa perspectiva coaduna com as respostas em adquirir 

conhecimento e aprendizagem, segundo as quais concebem a escola enquanto 

espaço de socialização, ao sonho de concluir o ensino médio. 

A partir desses relatos dos educandos que desistiram e dos que 

permaneceram, foi possível apreender os motivos que fundamentaram o desejo da 

escolarização no PROEJA. Desejo que não pôde ser realizado anteriormente, mas 

esteve presente durante toda a vida dos jovens e adultos. Mas, para eles, qual a 

motivação está no cerne da aprendizagem de uma formação técnica? 

 Solé (2006), considera que o processo de aprender pressupõe mobilização 

cognitiva desencadeada por um interesse e por uma necessidade de saber. Ao 

mesmo tempo em que aprendemos estamos forjando nossa forma de nos ver, de 

vermos o mundo e de nos relacionarmos com ele. Esse aspecto pode ser 

evidenciado no relato do aluno P3: 

[...] eu recebi o convite da minha esposa para entrar no Instituto Federal e eu 
vim fazer a matrícula e não consegui fazer porque não tinha o ensino 
fundamental completo. Então numa semana eu concluí o ensino fundamental 
pela Banca e fiz a inscrição aqui, fiz as provas e passei em 29º lugar e 
comecei a descobrir um mundo novo. O interesse maior desse mundo novo 
era concluir o ensino médio e técnico ao mesmo tempo. Oportunidade única 
de fazer os dois. E eu ainda quero aplicar o conhecimento que eu tive aqui na 
parte de eletrotécnica em energia solar, me especializar em energia solar. 

 

Centrando nossa análise nesse depoimento, é possível identificar sua grande 

aspiração profissional, mediado pelo estudo em nível médio e técnico. De acordo 

com Solé (2006, p. 34) ―[...] para sentir interesse, devemos saber o que se pretende 

e sentir que isso preenche alguma necessidade (de saber, de realizar, de informar-

se, de aprofundar)‖. Nessa mesma acepção, Freire (1987, p. 40) ―[...] afirma que 

num pensar dialético, ação e mundo, mundo e ação, estão intimamente solidários‖ e, 

nela, não se dicotomiza a reflexão consciente do porquê procurar o fazer humano. 

Então, quando um adulto desenvolve a ação de optar por um curso que lhe 
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possibilitará formação técnica, pode está buscando um significado que 

prospectivamente contribuirá para a sua vida, quer acadêmica, quer profissional. 

Quanto ao questionamento por que voltar a estudar no PROEJA, 

direcionamos também essa pergunta ao gestor acadêmico e aos docentes. Na visão 

do gestor acadêmico ―o PROEJA é uma possibilidade de inserção no mercado de 

trabalho,‖ acreditando ser essa a motivação dos estudantes para estudar no 

programa. Acrescentou, contudo, que percebe no PROEJA ―uma chance 

fundamental para os excluídos resgatarem a sua dignidade e a cidadania‖. Sua 

segunda afirmação coaduna com a proposta de retomar os princípios ético-políticos 

que dizem respeito ao direito à educação e à formação humana integral, 

amplamente anunciada no PROEJA.  

Para o professor da disciplina da educação geral, o PROEJA é ―[...] uma 

oportunidade de voltar à sala de aula para concluir o ensino médio associado à 

formação profissional‖. E o professor da disciplina de formação profissional concebe 

o PROEJA como ―[...] uma oportunidade de fazer um curso técnico‖.  

Analisando as respostas dos professores percebemos que um concebe o 

PROEJA como uma oportunidade de concluir o ensino médio associado à formação 

profissional, enquanto o outro professor considera que os estudantes voltaram a 

estudar no PROEJA para obter uma formação técnica, o que corresponde ao 

depoimento da maioria dos sujeitos entrevistados.  

As opiniões dos professores em conformidade com as dos estudantes, 

demonstram a visão singular e reducionista de que o PROEJA prepara somente 

para o mercado de trabalho, enquanto em sua proposta se anuncia a formação 

humana integral. Mas por que, diante dos depoimentos dos próprios estudantes que 

foram motivados a voltar aos estudos no PROEJA, muitos desistiram durante o 

curso? 

Diante desse embate passamos à análise das causas da desistência dos 

estudantes do PROEJA – IFRN – Campus Caicó. Tomaremos cada entrevista, 

relacionando-as com as categorias definidas anteriormente. Na categoria que 

envolve Questões Institucionais: disciplinas de formação geral/disciplinas técnicas a 

desistência de D3 foi motivada por dois fatores: a carga horária das disciplinas da 
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formação geral e a metodologia dos professores que não facilitava a sua 

aprendizagem. Segundo ela, passaram quatro períodos estudando somente 

português e matemática. Quanto à atuação dos professores, segundo ela, ―tem 

professores que ensinam porque nasceram para ensinar e tem os que nos 

empurraram com a barriga por muito tempo‖.  

Esses aspectos validam a afirmação de Moura; Henrique (2012) de que não 

havia, na rede federal de educação profissional e tecnológica, professores para 

atuar no ensino médio integrado nem na EJA, ratificando a discussão apresentada 

na seção 1.3 do 1 capítulo deste trabalho. Não podemos deixar de mencionar o fato 

de que as redes estaduais e municipais de ensino também registraram os mesmos 

problemas, pois o PROEJA é uma inovação na esfera educacional. 

A desistência de D4 decorre de uma maior carga horária na parte das 

disciplinas propedêuticas. ―Eu já sou eletricista, me interessava a parte prática, mas 

durante quatro semestres letivos só vimos português e matemática‖. Conforme esse 

relato, o que mais influiu na sua desistência foi o fato notório de alguns professores 

não terem formação para lecionar, principalmente na turma da EJA, pois ―não basta 

ser professor‖, ―não basta ter o diploma de professor‖. É necessário ter formação 

pedagógica específica para lecionar na EJA. 

Relatou que um colega de sala havia faltado no dia anterior e por esse motivo 

tinha perdido a prova de matemática. No dia seguinte pediu ao professor para fazer 

a prova, justificando que faltou porque sua esposa havia falecido. O professor 

negou-se a realizar o procedimento pedagógico e ainda disse: ―eu não tenho nada 

com isso‖. Segundo o aluno, essa atitude do professor revoltou bastante a turma e a 

prova só foi feita porque houve a intervenção da Pedagoga. 

O reconhecimento da exclusão do jovem e adulto no processo de ensino 

aprendizagem decorre, entre outros aspectos, da suposição de que esses 

percorreram a escola de forma linear, o que gera uma postura incorreta por parte 

dos professores, perpetuando-se, assim, as práticas de exclusão (OLIVEIRA, 1999). 

Nesse sentido, baseado nos depoimentos dos estudantes desistentes, passamos a 

esclarecer o trabalho pedagógico dos professores. 

Questões Institucionais: práticas pedagógicas dos docentes 
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A desistência de D6 foi relatada com emoção por parte do aluno ao lembrar-

se do Instituto e dos amigos que conquistou durante o curso. Ressaltou que a sua 

desistência foi motivada pela falta de sensibilidade do professor em não ter 

entendido que ele faltou e não fez a prova de matemática porque sua esposa havia 

falecido. Esse fato denuncia o despreparo do profissional do ponto de vista humano, 

político e pedagógico.  

A desistência de D8 mostra-se diferente do anterior, pois, incide sobre os 

conteúdos curriculares. O entrevistado revela que se identificou bastante com o 

curso e estava motivado porque trabalha como profissional autônomo na área de 

eletricidade. Contudo, o número excessivo de atividades nas aulas acabou 

impossibilitando que continuasse. Ante esse problema, deu preferência ao trabalho 

tendo em vista que já é proprietário de uma empresa de pequeno porte que presta 

serviços de eletricidade em Caicó. 

Embora tenha desistido do curso pela sobrecarga de atividades no trabalho, 

lembrou o prazer que tinha em vestir a camisa do IFRN. ―Quando vestia aquela 

camisa e andava na rua, os olhares das pessoas eram diferentes, muitos não 

acreditavam que eu estudava naquela instituição‖. Esse relato demonstra o 

sentimento de auto-estima e inclusão social que o IFRN oportuniza aos que vestem 

sua camisa.  

A desistência de D9 incide, também, sobre a relação com os professores. A 

entrevistada iniciou a sua explicação sobre a desistência afirmando ―que tinha 

professor que ensinava até o estudante aprender, mas outros adiantavam a matéria 

e diziam que a gente não aprendia porque não tinha interesse para estudar‖. Porém, 

a metodologia dos professores revelou-se como motivo maior de sua desistência e 

sugeriu que estes deveriam ter uma formação específica para lecionar na EJA. 

Para o entrevistado D11, o IFRN deveria dar a chance dos desistentes 

voltarem a estudar no curso do PROEJA em Eletrotécnica. Ressaltou, ainda, como 

motivo da desistência a dificuldade de conciliar trabalho, escola e família. Comentou, 

também, que os professores não entenderam que ele trabalhava e, portanto, não 

tinha tempo para estudar. Caso ―os professores tivessem oportunizado mais tempo 

para ele estudar e entendido que passava o dia todo no trabalho, não teria desistido 
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do curso‖. Esse conflito demonstra que os professores não compreendem a 

realidade vivencial dos estudantes.  

Nos motivos da desistência de D13 persiste o conflito entre o estudo (escola), 

trabalho e família: 

Ora, eu trabalhava no comércio todos os dias até às 18 horas da noite. 
Começava às 5 horas da manhã. Tinha filho, mulher, conta para pagar. 
Então, tive que escolher, se o professor disse que não abonaria minhas 
faltas. Quando eu chegava depois do início das aulas alguns professores 
não me deixavam entrar, porque diziam que era norma do colégio. Achei 
melhor desistir. Preciso trabalhar né? Preciso comer e dar de comer à 
minha família. 

 

Diante desse depoimento, podemos perceber que o trabalho associado à 

dificuldade de se adequar às normas e aos tempos determinados para a 

aprendizagem, incidem sobre a premência de uma nova exclusão do jovem e esvai-

se mais uma oportunidade de estudo, pois, o espaço da escolarização, com 

normatizações e regras previamente definidas, não lhe pertence. A partir do 

momento que a escola nega a inserção do estudante nesse espaço está negando o 

direito ao estudo que deveria proporcionar condições reais de permanência. 

Na desistência de D14 é possível identificar como causa da dificuldade de 

aprendizagem nas disciplinas. Ao perceber que os professores ―empurravam os 

conteúdos sem a gente entender, ficou difícil acompanhar o curso‖. Nessas palavras 

do estudante, algumas verdades merecem reflexão e decisões: 

[...] bem, o que vou dizer é duro de escutar, mas é verdade. Eu adorava o 
meu curso, mas tinha muita dificuldade em matemática. Não conseguia tirar 
nota boa. Pedia a ajuda de meus colegas que me ajudavam, mas a matéria 
não entrava na cabeça. Um dia fui explicar a meu professor que tinha 
dificuldade em entender matemática, que me achava velho para entender. 
Ele não me deu incentivo, fez foi dizer que eu fosse para casa porque 
estava perdendo tempo naquele colégio. Que eu não ia aprender mesmo. 
Disse tudo isso na frente de meus colegas. Me humilhou. Meus colegas 
incentivaram que eu não desistisse, a pedagogia ligou pra mim, mas não 
teve jeito. Só o professor que tem razão mesmo né? 

Embora gostasse do curso, o aluno teve de desistir. 

A desistência de D15 é justificada porque ―não tinha tempo para estudar para 

as provas. Como profissional autônomo, largava tarde demais as vendas, o que 

prejudicava também o cumprimento do horário de chegada ao Instituto‖. Ao discutir 

sobre o sistema de ensino formal Arroyo (2005, p. 44) afirma que: 
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[...] a superação de estruturas e lógicas seletivas, hierárquicas, rígidas, 
gradeadas e disciplinares de organizar e gerir os direitos ao conhecimento e 
à cultura é uma das áreas de inovações tidas como inadiáveis. Nesse 
quadro de revisão institucional dos sistemas escolares, torna-se uma 
exigência buscar outros parâmetros para reconstruir a história da EJA. 

 

Nesse aspecto, a revisão institucional deve abranger a organização dos 

sistemas de educação formal refletindo sobre o fato de que a educação de jovens e 

adultos, por sua especificidade, é uma modalidade de ensino que deve receber 

tratamento diferenciado em relação à organização do tempo escolar para o aluno. 

A desistência de D17 tem como causa principal as dificuldades de 

aprendizagem. De acordo com o aluno ―os professores não tinham preparo para 

ensinar, tinha uns que a gente percebia que estavam entrando na sala de aula pela 

primeira vez. Na verdade a gente foi cobaia deles‖. Assim, pouco a pouco, o aluno 

da EJA perde a motivação ao se sentir incapaz de aprender. O resultado é a 

resignação ao fracasso, pois como afirmam Ceccon; Oliveira e Oliveira (1984, p. 23) 

"Na verdade, a escola produz muito mais fracassos do que sucesso, trata uns 

melhor do que os outros e convence os que fracassam de que fracassam porque 

são inferiores." 

A segunda categoria analisada: Questões Socioeconômicas e pessoais-

Necessidade de trabalhar 

A desistência da entrevistada D1corresponde a não ter oportunidade de 

estudar na adolescência porque residia na zona rural de Caicó. Casou muito jovem, 

tendo de cuidar da família e dos afazeres do sítio onde morava. Depois de muitos 

anos sem estudar, com filhos criados e divorciada, ouviu na Rádio a propaganda dos 

cursos do PROEJA. Segundo ela, pensou ―é a oportunidade de voltar a estudar e 

concluir o ensino médio e a formação profissional‖. Então, matriculou-se no curso, 

tendo sido aprovada. Explicou que no decorrer do curso não tinha tempo disponível 

para estudar as matérias do dia anterior e quando disponibilizava um tempo para 

estudar obtinha bom rendimento nas provas. Exemplificou que fez uma prova de 

química tendo tirado zero. Então, o professor deu outra oportunidade para ela 

recuperar a nota. Por ter estudado dois dias seguidos quase gabaritou a prova. ―Mas 

tive que escolher o trabalho, pois tenho que me sustentar‖. 
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No relato da aluna está retratada a sua origem social e a falta de tempo para 

estudar por ter casado muito cedo, com filhos para criar. Conforme BRASIL (2006, p. 

16): ―a sua eventual passagem pela escola, muitas vezes, foi marcada pela exclusão 

e/ou pelo insucesso escolar.‖ Ao voltar à sala de aula se sente desvalorizada frente 

aos novos desafios, entre os quais, a dificuldade de ter tempo para estudar, porque 

tem que trabalhar para se sustentar.  

A desistência de D7 foi motivada porque na época em que fazia o curso, seu 

filho mais velho passou por um problema muito sério. Como tinha gastos excessivos 

com o filho, teve que arranjar outro emprego, o que impossibilitou a sua 

permanência. 

O estudante D18 desistiu porque trabalhava em outra cidade, o que 

impossibilitou de conciliar o trabalho com a jornada escolar. Relatou que na época 

estava passando por inúmeros problemas financeiros, com pensão de filho para 

pagar, então teve que desistir do Instituto. 

De acordo com o estudante D19, o trabalho que exercia era bastante 

desgastante e cansativo e ao final do dia não tinha condições físicas para ir ao 

Instituto. Nas palavras do aluno: ―tive de escolher, sustentar a minha família, você 

entende? Mas escuto o meu colega que ainda estuda no IF dizer que é muito bom. 

Infelizmente a vida é assim, a gente tem que escolher o que, no momento, é melhor 

para a gente né?‖. 

Questões Socioeconômicas e pessoais: dificuldades para conciliar tempo do 

trabalho, o tempo da escola e o tempo da família 

Segundo o depoimento do estudante D2 ―tinha grande interesse em fazer 

eletrotécnica porque a área de eletricidade no Seridó está em expansão e como já é 

eletricista, se não tivesse desistido do curso estaria mais qualificado‖. Contudo, as 

obrigações no trabalho começaram a impossibilitar a sua ida ao Instituto, faltava 

bastante, perdia as explicações das disciplinas e não fazia as provas.  

O que motivou a desistência do estudante D5 foi o fato de não ter conciliado 

trabalho, escola e família. Conforme a estudante, os professores foram amigos e 

parceiros, mas não deu para seguir adiante, pois trabalho autônomo não tem horário 
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para terminar, não é como trabalhar numa loja ou empresa, que entra às 07h e sai 

às 17h.  

A desistência do estudante D10 do curso ocorreu devido à empresa que 

trabalha não flexibilizar os horários para que estude. Como trabalha em regime de 

plantão ficou difícil a assiduidade às aulas, tendo que optar pela desistência. Mesmo 

tendo desistido sugeriu que as disciplinas tivessem ―aulas práticas e menos teóricas 

valorizando o conhecimento de quem trabalha na área de eletrotécnica‖. 

O estudante D12 desistiu do curso porque não conseguiu relacionar trabalho, 

escola e família. Embora tivesse aprendido muitos conhecimentos que influenciaram 

no exercício do trabalho de eletricista, teve de desistir do curso. Nas palavras de 

D12: ―foi um recomeço do passado que tinha deixado para trás na adolescência, 

também a perspectiva de dar uma vida melhor à minha família, mas é difícil conciliar 

trabalho e estudo.‖ O seu relato está marcado pela dinâmica da exclusão, pois 

conforme revelou foi o recomeço da escolarização da qual tinha sido excluído 

anteriormente. A marca da exclusão no percurso da trajetória escolar confere aos 

estudantes da EJA uma identidade sociocultural.  

A desistência do ex-estudante D16 foi motivada porque trabalha com o pai, 

que tem caminhão de aluguel e as entregas não têm hora para acabar. Destacou 

que não tinha intenção de deixar o Instituto e que alguns professores aceitavam a 

declaração de que estava trabalhando, assinada de próprio punho pelo pai. 

Contudo, ―comecei a perder muita prova, não tinha como me dedicar aos estudos, aí 

escolhi o trabalho‖. 

O entrevistado D 20 destacou-se dos demais pela emoção em falar sobre as 

causas de sua desistência. Disse que ficou muito feliz em ser aprovado no curso do 

IFRN, mas a dificuldade em conciliar trabalho, escola e família o motivaram a 

desistir. Nesse sentido, é preciso que o professor reconheça que o estudante da 

EJA tem uma relação próxima com o mundo do trabalho. Ao final, pediu emocionado 

uma chance para voltar a estudar no IFRN.  

Todas essas justificativas dadas pelos estudantes impediram que 

continuassem o percurso escolar. Com base na análise de suas respostas, 

construímos a tabela 8, resumindo, em categorias, as principais causas para a 
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desistência do curso técnico de nível médio em eletrotécnica integrado ao ensino 

médio na modalidade da educação de jovens e adultos. 

Diante das respostas, percebemos que a desistência foi causada por um ou 

mais motivos que não se excluem entre si, mas se relacionam e, portanto, são 

interdependentes.  

Tabela 8 –FATORES QUE LEVARAM A DESISTIR DO PROEJA 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DESISTENTES Nº 

 

QUESTÕES INSTITUCIONAIS 

 

 

D3, D4, D6, D8, D9, D11, D13, D14, 

D15, D17 

 

10 

 

Disciplinas de formação 

geral/disciplinas técnicas 

 

D3, D4 

 

02 

 

Práticas pedagógicas dos docentes 

 

D3, D4, D6, D8, D9, D11, D13, D14, 

D15, D17 

 

10 

 

QUESTÕES SOCIOECONÔMICAS 

E PESSOAIS 

 

D1, D2, D5, D7, D10, D11, D12, 

D13, D15, D16, D18, D19, D20 

 

 

 

13 

 

Necessidade de trabalhar 

 

D1, D7, D18, D19 

 

 

04 

 

Dificuldades para conciliar tempo do 

trabalho, o tempo da escola e o 

tempo da família 

 

D2, D5, D10, D11, D12, D13, D15, 

D16, D20 

 

 

09 

Fonte: Pesquisa da autora (2014) 

Conforme está exposto nos depoimentos dos estudantes, as causas da 

desistência decorrem de inúmeros fatores institucionais, socioeconômicos e 

pessoais, interdependentes, ou seja, que se inter-relacionam. Portanto, as 

categorias de análise do quadro acima refletem a possibilidade de um estudante 

integrar mais de uma categoria para explicar as causas da sua desistência. 

Nessa tabela, embora somente dois estudantes tenham relatado que a 

desistência se relacionou à carga horária das disciplinas propedêuticas, (português e 

matemática), em detrimento da carga horária das disciplinas técnicas, faz-se 

necessário alguns esclarecimentos. Não havia no Campus Caicó, na época, quadro 

docente para lecionar as disciplinas técnicas nem tampouco as propedêuticas: física, 

química e artes. As soluções encontradas para oferecer as disciplinas citadas 

consistem na seguinte: a disciplina de química ficou a cargo de dois técnicos de 
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laboratório, um deles bacharel em química e o outro técnico de nível médio e, à 

pedagoga, coube lecionar a disciplina artes. Embora tivessem de certo modo alguma 

experiência nessas áreas, não eram do quadro docente da instituição. 

O outro esclarecimento é que as ações demonstram, dentre outros aspectos, 

que a expansão da rede federal de educação tecnológica não foi acompanhada pela 

convocação do número de professores necessários à atuação nas disciplinas do 

ensino médio integrado. Com base na discussão a ser aprofundada posteriormente, 

essas ações contribuíram, de certa forma, para a desistência dos estudantes o que 

merece uma discussão acurada em relação à prática pedagógica dos docentes.  

No que se refere às práticas pedagógicas dos docentes, os aspectos 

apontados dão conta de que os professores não têm conhecimento específico para 

trabalhar com o público da EJA. Dos 20 (vinte) estudantes entrevistados na 

pesquisa, 10 (dez) apontaram as práticas dos professores (a metodologia de ensino, 

o ritmo excessivo de atividades em sala de aula, a dificuldade de aprendizagem dos 

conteúdos, o despreparo dos professores para lecionar, enfatizando ser primordial 

uma formação específica para lecionar na EJA) como causa de sua desistência do 

curso.  

Alguns estudantes justificaram o distanciamento dos estudos, que tinham 

dificuldade em compreender os conteúdos de matemática, mas que alguns 

professores não respeitavam o fato de que tinham ritmos diferenciados de 

aprendizagem, não tendo paciência para ensinar. Os sujeitos sociais são diferentes 

e para alcançar a aprendizagem necessitam de linguagem e métodos de ensino que  

permitam a compreensão e a elaboração teórica de sua própria prática. Isso requer 

dos professores reflexão em torno de estratégias mais adequadas para uso em sala 

de aula (KUENZER, 2002). Na elaboração das estratégias terá que considerar-se, 

também, que os jovens e adultos do PROEJA estudam e trabalham, portanto, 

concordando com as idéias de Dantas; Paiva e Barbosa Júnior (2007, p. 87): 

 

necessária se faz a organização dos tempos e espaços adequados a cada 
realidade, considerando as peculiaridades existentes, entre outras, os 
turnos de trabalho. Devendo-se levar em consideração o cumprimento das 
definições legais do projeto do curso, mas deixando ao sujeito aluno a 
possibilidade de permanecer no curso por tempo diverso do previsto, 
segundo seu ritmo e saberes prévios, desde que tenha alcançado os 
objetivos propostos para a etapa de organização do currículo. 
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Comprovamos, baseado nos depoimentos dos estudantes, a não adequação 

da escola às características específicas do aluno da EJA, (tempos diferenciados de 

vida, percurso de vulnerabilidade no quadro empregatício, cultura e identidades 

próprias) que reivindicam a criação de espaços reais de aprendizagem para atender 

a todos esses aspectos. 

Examinando os depoimentos dos professores sobre a desistência, o docente 

da disciplina de formação profissional ―[...] reconhece que alguns professores não 

compreendem o lado de trabalhador do aluno‖. Acrescenta que os estudantes 

desistem pelo próprio grau de exigência do curso. A esse respeito, o professor da 

disciplina de educação geral afirma que desistem porque:  

tem a questão do trabalho, pois é difícil conciliar trabalho e estudo. A aula 
inicia às 19 horas, muitos chegam depois do horário porque saem do 
trabalho praticamente nesse horário, tornando-se difícil o seu cumprimento. 
Ainda, não fazem as tarefas para casa, porque não tem tempo para estudar. 
Em minha opinião muitos professores não conseguem ver o lado do aluno, 
acham que tem que mostrar resultados, pois para eles é o que interessa. 
Acredito que enquanto professor temos que trabalhar vendo o lado deles, 
que eles não tem esse tempo todo que os jovens que não trabalham tem 
para estudar. 

Pressupomos então que a rigidez na organização escolar, com ênfase na 

frequência e no cumprimento do cronograma de provas e estudos tenha sido uma 

das barreiras na garantia do direito à educação desses jovens e adultos, sujeitos 

desta pesquisa. Assim, é preciso que o professor reconheça que o estudante da EJA 

tem uma relação próxima com o mundo do trabalho, da família e outros, o que 

necessita de adequação da escola à realidade de ser trabalhador. 

O gestor acadêmico acredita ―que desistem por qualquer motivo ou porque 

queriam somente concluir o 2º grau e, portanto, não tem o perfil para cursar o 

PROEJA‖. Contraditoriamente ao depoimento do gestor, não é o estudante que tem 

de ter perfil adequado para o PROEJA, mas conforme anunciado pelo próprio 

Documento Base do programa, BRASIL (2007, p. 19) a inclusão dos estudantes da 

EJA deverá respeitar as: 

[...] reais necessidades de aprendizagem dos sujeitos alunos; como 
produzem/produziram os conhecimentos que portam, suas lógicas, 
estratégias e táticas de resolver situações e enfrentar desafios; como 
articular os conhecimentos prévios produzidos no seu estar no mundo 
àqueles disseminados pela cultura escolar; como interagir, como sujeitos de 
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conhecimento, com os sujeitos professores, nessa relação de múltiplos 
aprendizados; de investigar, também, o papel do sujeito professor de EJA, 
suas práticas pedagógicas, seus modos próprios de reinventar a didática 
cotidiana, desafiando-o a novas buscas e conquistas — todos esses temas 
são de fundamental importância na organização do trabalho pedagógico. 

 

Quanto à organização do trabalho pedagógico dos professores, quando o 

Campus iniciou seu exercício acadêmico, seis meses depois do início do ano 

administrativo, processou-se a contratação imediata dos docentes. A medida deve-

se ao fato de que se aproximava o final do ano e precisava iniciar as aulas ainda em 

2009. Quando os professores foram convocados para lecionar no Campus Caicó 

faltava apenas uma semana para o início das aulas, iniciadas no dia 21 de setembro 

de 2009. 

Durante a semana que antecedeu às aulas a Equipe Técnico Pedagógica – 

ETEP do Campus Caicó realizou, conforme orientação da Pró-Reitoria de Ensino – 

PROEN,um seminário pedagógico abordando a temática das concepções do ensino 

médio integrado na educação profissional, não sendo possível estudar 

especificamente a modalidade EJA. Em 2010, contudo, foi ofertado um Curso de 

Capacitação para servidores docentes, sendo permitida pelo Gestor Acadêmico a 

participação da ETEP. A temática do Curso versava sobre os Processos Cognitivos 

e Culturais de Aprendizagem do Jovem e Adulto, com carga horária de 

disciplina/eixo de 50 horas. Dentre os objetivos do curso incluíam-se: aprofundar 

estudos sobre as especificidades cognitivas e culturais dos jovens e adultos no 

contexto do PROEJA e compreender o funcionamento intelectual, a capacidade de 

aprender e os modos de construção de conhecimentos desses sujeitos.  

Além do curso de capacitação promovido pela Instituição, a ETEP procura 

assessorar os professores em suas respectivas disciplinas, no planejamento das 

atividades que são direcionadas às turmas de ensino médio integrado. Pois trabalhar 

com o ensino médio integrado demanda a compreensão de suas concepções, 

princípios e fundamentos. Esses, entretanto, não tiveram formação acadêmica para 

lecionar no ensino médio integrado, tampouco na modalidade da educação de 

jovens e adultos. De acordo com Moura (2012), precisamos compreender que não 

existe uma formação sistemática em nível superior que prepare os profissionais para 

lecionar no ensino médio integrado a educação profissional. Essa é, pois, uma 
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carência desses profissionais que precisam se qualificar para lecionar nos cursos 

técnicos. Nessa mesma linha de raciocínio, Moura (2012, p. 10) enfatiza que: 

também precisamos compreender que essa formação continuada é 
necessária tanto para os profissionais provenientes dos bacharelados como 
para os licenciados, embora suas necessidades formativas sejam distintas. 
Enquanto os bacharéis carecem de formação didático-político-pedagógica 
que lhes qualifique para o exercício da docência, aos licenciados falta a 
apropriação das discussões e conhecimentos relativos ao mundo do 
trabalho e suas relações com os processos educacionais. Além disso, 
ambos necessitam apropriar-se de metodologias de (re) construção do 
conhecimento que permitam promover a integração entre trabalho, ciência, 
tecnologia e cultura nos processos formativos dos estudantes do ensino 
médio integrado. 

Então, diante dessa constatação, torna-se essencial analisar se no Campus 

Caicó, a proposta do ensino médio integrado anunciada no PROEJA está se 

materializando na prática. Sobre esse aspecto, dos 20 (vinte) estudantes que 

desistiram do PROEJA em Eletrotécnica 09 (nove) disseram perceber integração 

entre os conteúdos das disciplinas. Desses 09 (nove), 03 (três) apontaram a 

integração entre as disciplinas de matemática, física e química, 02 (dois) 

perceberam a relação integrada entre as disciplinas de matemática e eletrotécnica, 

02 (dois) apontaram que existe integração entre as disciplinas de matemática e 

química e 02 (dois) disseram perceber uma proposta integradora entre as disciplinas 

de inglês e português. Apenas 01 (um) lembrou que o professor de inglês trabalhou 

os manuais de máquinas elétricas em conjunto com a professora de português. Os 

demais não lembraram-se das atividades que fizeram. 

Nos depoimentos de 05 (cinco) estudantes dos 15 (quinze) que 

permaneceram estudando revelou-se a integração entre as disciplinas de português 

e matemática com as disciplinas de eletrotécnica e eletrônica analógica digital, entre 

AutoCAD e baixa tensão II, entre física, química e instalação de alta tensão e 

manutenção. Mantêm-se integração entre as disciplinas de física e eletropneumática 

e entre matemática e máquinas e acionamentos elétricos. 

Não obstante, alguns estudantes perceberam relações integradoras entre os 

conteúdos de algumas disciplinas, mas partindo da concepção de que integrar é 

simplesmente sobrepor uma à outra, não se constatando, por parte deles, uma 

concepção explícita do que seja a integração das disciplinas no ensino médio 

integrado. Essa possibilidade parte do princípio de que o estudante, tenha acesso, 

ao mesmo tempo, aos saberes e aos conhecimentos científicos produzidos e 
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acumulados historicamente pela humanidade, integrados à formação profissional. 

Assim, podem compreender e compreender-se no mundo pela consciência de que 

ao produzir trabalho produz-se ao mundo e a si mesmo. 

Sobre a integração das disciplinas no currículo da educação profissional, 

Ramos (2005, p. 122) considera que: 

é importante reiterar que a sobreposição de disciplinas consideradas de 
formação geral e de formação específica ao longo de um curso não é o 
mesmo que integração, assim como não o é a adição de um ano de estudos 
profissionais a três de ensino médio [...]. A integração exige que a relação 
entre conhecimentos gerais e os específicos seja construída continuamente 
ao longo da formação, sob eixos do trabalho, ciência e cultura. 

 

Quando não acontece esse princípio se esvai ao longo da formação obtida 

nos quatro anos de um curso técnico, têm-se a dicotomia entre a formação geral e a 

formação técnica. Para corroborar ou refutar o que foi apontado pelos estudantes 

em relação à integração entre as disciplinas, questionamos aos professores (PG – 

educação geral e PP – formação profissional) como essa integração estava 

ocorrendo na prática e quais as dificuldades encontradas para trabalhar nessa 

perspectiva da formação integral. 

Na discussão, consideramos que perceberam haver integração entre outras 

disciplinas e as disciplinas que os professores das disciplinas da educação geral e 

da formação profissional lecionam. O professor da disciplina da educação geral 

entende que ―[...] trabalha de forma integrada associando, sempre que possível, os 

conteúdos de sua disciplina com a vida cotidiana dos estudantes, por exemplo, 

―associo os conteúdos de análise combinatória, probabilidade e estatística com 

aplicações práticas de sua vida cotidiana‖.  

O professor da formação profissional, (PP) ressaltou ser complicado integrar 

os conteúdos de sua disciplina, pois: 

[...] para se ter um bom curso técnico terá que priorizar ou a integração 
social ou a inserção no mercado de trabalho.Mas procuro associar 
grandezas com termos simples de sua vida cotidiana; por exemplo, trabalhei 
o conceito de resistência numa linguagem popular, para depois trabalhar na 
linguagem científica.  
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Esses depoimentos dos professores demonstram que existe um 

descompasso entre a proposta de integração anunciada no PROEJA e a concepção 

de integração assumida por eles. Observam-se divergências no entendimento e, 

portanto, na implementação dos princípios e nas concepções que fundamentam a 

proposta do ensino médio integrado.  

Quando mencionam a integração das disciplinas é perceptível que associam 

o sentido de integrar ao de associar os conhecimentos específicos de sua disciplina 

com as vivências dos sujeitos da EJA. Entretanto, não compreendem que a 

integração entre disciplinas que lecionam, com outras, deve partir de objetivos e do 

planejamento conjunto, priorizando a unidade do trabalho pedagógico voltado para a 

formação omnilateral dos sujeitos. 

Para Kuenzer (2005) praticar isoladamente uma perspectiva de integração, 

sem, no entanto, superar a dualidade estrutural, a fragmentação do trabalho 

pedagógico e a formação para o mercado de trabalho não se afirma como uma 

proposta de formação integral amplamente anunciada pelo PROEJA. Nesse sentido, 

não podemos culpabilizar os professores porque conforme relataram, a forma como 

as disciplinas estão organizadas não oferece possibilidades para a integração em 

seu sentido, eminentemente pedagógico. 

Ao discorrer sobre as dificuldades de integrar a sua disciplina com as demais, 

o professor da disciplina da educação geral expressou o seguinte: ―as ementas das 

disciplinas não contribuem muito para essa integração, percebe-se claramente que 

trabalha muito o lado técnico. Acredito que as ementas deveriam ser específicas 

para esse público que é diferenciado‖. O depoimento que segue do professor da 

disciplina da formação profissional é mais contundente ainda a esse respeito, pois 

revela que no início de sua carreira na Instituição, ao lecionar no PROEJA:  

o PPC atual já estava em vigor. Contudo, participei de um processo de 
reformulação do PPC em Natal. Em Natal nos deparamos com a informação 
de que as matrizes não poderiam ser distintas; ou seja, um curso com 
mesma denominação teria que ter as mesmas disciplinas de formação. Ou 
nós buscaríamos outra denominação, criando outro curso, ou, teríamos que 
replicar a matriz do integrado regular e subsequente para a EJA. 

Diante dessa afirmação, podemos questionar se as disciplinas favorecem ou 

não favorecem ao processo de integração dos conteúdos, o que ratifica o fato de 

que a organização curricular precisa ser ressignificada em seus conteúdos. Ainda, 
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que o currículo que organiza o processo de trabalho pedagógico, operacionalmente 

não absorva as concepções diferenciadas de inclusão. Diante dessas 

considerações, é importante refletirmos sobre os cursos técnicos, especificamente 

sobre os integrados ao ensino médio na modalidade EJA, que conforme Moura; 

Henrique (2012, p. 121-122): 

o material didático atende a um dos níveis, não considerando a integração 
entre a educação básica e o técnico de nível médio da esfera da educação 
profissional. Além disso, o material didático em geral, tem talante 
instrumentalista, porque muitos desses cursos se preocupam, 
prioritariamente, em formar para o mercado de trabalho, na visão mais 

estreita que se pode ter desse termo.  

Quando questionamos o gestor acadêmico a esse respeito, ele fez a seguinte 

declaração: 

o nosso Instituto está totalmente equivocado colocando à disposição dessa 
população a mesma quantidade de conteúdos que é ministrado em 6 
horários para os alunos profissionais do ensino médio e compactando em 4 
horários noturnos para os alunos da EJA, ou seja, tentar dar a mesma 
quantidade de conteúdos com a mesma eficiência para pessoas que estão 
a 10 anos sem estudar e fora de faixa. 

 

Nessa referência o gestor acadêmico valida, ainda mais, a afirmação de 

Moura e Pinheiro (2009), quando alertam que a carga horária destinada aos cursos 

do PROEJA é bem menor em relação dos demais cursos. E, mesmo com menor 

carga horária, possui o mesmo número de disciplinas, comprovando que o seu 

currículo não atende às especificidades dos educandos da EJA. Consideramos, 

portanto, necessário, que o currículo seja reestruturado para que as disciplinas 

atendam às necessidades dos educandos da EJA, como também para possibilitar a 

integração das disciplinas. 

Seguindo essa mesma lógica de raciocínio, também consideramos necessário 

que os professores tenham formação que oportunize o conhecimento pedagógico e 

político sobre como trabalhar com o ensino médio integrado, especificamente 

compreender suas concepções, princípios e fundamentos. Urge, pois, que, na 

instituição, os aspectos internos interajam com os de natureza socioeconômica e 

pessoal dos sujeitos da EJA.  

Nos seus depoimentos está explícita a condição de trabalhadores, o que 

dificulta e desafia os padrões normativos da escola e, por isso, acabam os 
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excluindo. A realidade que ora se apresenta, faz concordarmos com Oliveira (1999, 

p.62) quando afirma que: 

 

os altos índices de evasão e repetência nos programas de educação de 
jovens e adultos indicam falta de sintonia entre essa escola e os alunos que 
dela se servem, embora não possamos desconsiderar, a esse respeito, 
fatores de ordem socioeconômica que acabam por impedir que os alunos se 
dediquem plenamente a seu projeto pessoal de envolvimento nesses 
programas . 

 
 

O trabalho é uma força que exerce pressão na decisão dos estudantes da 

EJA em desistir de estudar, sobrepondo-se a outras justificativas. A necessidade de 

trabalhar, ou seja, o fator econômico, influi, consideravelmente, no processo de 

desistência e na consequente exclusão da escola. Mesmo com ampliação do acesso 

à educação básica, as condições para melhorar a renda familiar do trabalhador não 

estão dadas o suficiente. Disso decorre que quanto menor a renda familiar maiores 

são as chances de haver desistência escolar. Temos aí uma contradição, pois a 

igualdade de direitos à educação que se cumpre no acesso e na permanência na 

escola, não se efetiva à contento, pois a pessoas desistem da condição de 

estudante para trabalhar.  

No que se refere à dificuldade para conciliar o tempo entre o trabalho, a 

escola e a família, percebemos que os estudantes que trabalham não têm um tempo 

específico para se dedicar aos estudos, decorrente da condição de trabalhador. 

Muitas vezes não conseguem chegar pontualmente à aula porque o término da 

jornada de trabalho coincide com o início das aulas no turno noturno. Às vezes não 

cumprem com as datas para entregar as atividades diante da falta de tempo em 

fazê-las. Não têm assiduidade porque a condição de trabalhador (autônomo ou que 

vive de bicos) os obriga a não ter um horário definido de trabalho.  

No relato da maioria dos entrevistados explicita-se o excesso de esforço físico 

e mental que chega à exaustão. Nesse sentido sua trajetória escolar no Campus 

Caicó foi marcada entre outros aspectos, pela incompreensão dos professores em 

entendê-los por essa condição de trabalhadores. Tinham inúmeras dificuldades, 

como falta de tempo para estudar, em realizar as atividades ou frequentar o espaço 

escolar depois de uma jornada cansativa de trabalho.  
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Mesmo considerando todas as dificuldades dos estudantes e suas 

implicações para se manter estudando, não podemos culpabilizar os professores 

pelo não reconhecimento dessa situação. O problema está inicialmente na 

implementação do programa pelo MEC que o lançou sem vinculá-lo a um amplo 

processo de formação dos docentes que nele iriam atuar. No plano interno, o IFRN 

tampouco o fez de forma sistematizada. É verdade que o IFRN ofereceu um curso 

de especialização para formar professores para o PROEJA, mas poucos se 

inscreveram. 

A partir desses aspectos constatamos que a realidade que o PROEJA 

vivencia necessita ser discutida, reavaliada e reestruturada para que realmente se 

possa realizar uma ação conjunta em torno da construção de uma política 

educacional perene e comprometida com a melhoria das ofertas educacionais para a 

EJA. 

3.3 Sujeitos da pesquisa: o que opinam sobre os motivos da permanência 

 

Na seção anterior, discutimos os fatores que se relacionam à desistência dos 

sujeitos da pesquisa. A divisão das causas da desistência em categorias teve um 

sentido didático, mas, na prática, a totalidade da realidade concreta de todos esses 

aspectos não pode ser separada. 

Essa seção tem o objetivo de discutirmos acerca dos motivos da permanência 

de alguns estudantes. Quais os principais motivos que levaram 15 (quinze) 

estudantes em um universo de 77 (setenta e sete) que entraram no semestre letivo 

2009.2 a permanecer no PROEJA – IFRN – Campus Caicó? 

De acordo com Dayrell (1996), os estudantes buscam sempre uma razão para 

estudar, elaborando projetos individuais que precisam de reconhecimento no espaço 

escolar, pois é preciso ouvir os jovens e os adultos, o que os motivam e o que os faz 

estar na escola.  

Numa compreensão acerca das motivações humanas, é possível 

compreender que elas existem dentro das pessoas e se dinamizam através das 

necessidades próprias de cada indivíduo. Essas necessidades comuns a todos os 

indivíduos podem ser denominadas de motivos, aspirações e objetivos individuais, 
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que, enquanto forças internas, impulsionam, influenciam e direcionam o 

comportamento dos seres humanos face às situações existenciais. 

No processo de ensino e aprendizagem a motivação é indispensável, pois, de 

acordo com Solé (2006) estão relacionadas ao autoconceito, à construção deste em 

interações significativas para o aluno, representações mútuas que nelas intervêm e 

expectativas que ajudam a gerar sentido e significados para o que estamos fazendo. 

Analisamos a seguir os motivos da permanência dos estudantes do PROEJA – IFRN 

– Campus Caicó a partir de suas respostas às questões durante as entrevistas. As 

respostas foram organizadas em categorias. 

A primeira categoria diz respeito às Questões Institucionais, nas subdivisões: 

infraestrutura, práticas pedagógicas dos docentes e qualidade do ensino. E, a 

segunda trata das Questões socioeconômicas e pessoais, nas subdivisões: apoio 

dos colegas e da família e valorização profissional e pessoal. 

A primeira categoria: Questões Institucionais Infraestrutura física da 

Instituição 

A entrevistada P9 se emocionou bastante ao relatar que durante o curso 

passou por muitos problemas pessoais que envolveram a mãe e o irmão. Mas a 

oportunidade de estudar no IFRN com ensino de qualidade, infraestrutura física, 

equipe técnica e professores qualificados, fê-la superar as dificuldades enfrentadas. 

Enfatizou que tem filhas adolescentes que a ajudaram na elaboração de alguns 

trabalhos e sempre se orgulharam em vê-la estudando. Ressaltou: ―se eu parar eu 

vou estar desmotivando até elas porque elas me motivaram demais‖.  

O estudante P11 verbalizou a satisfação em estudar no IFRN, o incentivo de 

alguns professores, o fato do Instituto ser bem equipado, ressaltando que como já 

trabalha na área, pretende continuar se qualificando depois que terminar o curso. 

A estudante P12 disse que estudar no IFRN é motivo de orgulho, pois ―faz 

gosto a gente estudar aqui, a limpeza das salas, das cadeiras, do prédio, quando 

outras escolas públicas estaduais não prezam por isso.‖ Ressaltou o incentivo de 

alguns professores e dos colegas para fazer as atividades. 

Quanto às questões Institucionais: Práticas pedagógicas dos docentes 
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A entrevistada P1relatou que a motivação para não desistir foi devido a uma 

série de fatores, entre os quais: a escola em si, a preparação dos professores e o 

comprometimento de alguns que os incentivavam a seguir em frente e a estudar 

para passar de semestre letivo. 

           O entrevistado P3 revelou que a perspectiva de aprendizagem tornou-se 

preponderante para que não desistisse do curso, ―[...] a outra coisa que me fez 

continuar foi a tecnologia que está levando para todos os campos, todas as áreas, 

quem não tiver estudo hoje independente de idade, não consegue trabalhar; um 

amigo meu está pagando particular para aprender informática. Sem informática o 

cara que não tiver atualizado tem que ter uma pessoa do lado dele resolvendo os 

problemas‖. 

Esse relato reforça o que diz Piconez (2003), ao explicar que jovens e adultos 

mesmo que não escolarizados são sujeitos sociais que se envolvem 

permanentemente em contextos culturais de aprendizagem. Tem ―[...] o perfil de 

cidadania exigido, requer movimento dinâmico do saber aprender e acessar 

informações, do saber relacionar as interações sociais com propostas de 

intervenção na realidade e tomada consciente de decisões‖ (PICONEZ, 2003, p. 02). 

O estudante P5 ressaltou a dificuldade que teve para estudar, pois foi 

obrigado a parar devido à necessidade de trabalhar, de construir uma família. Mas, 

vivia muito triste por trabalhar e não ter tempo de estudar. De acordo com o 

entrevistado veio para o IFRN motivado por um colega de trabalho que o pegou pelo 

braço, ―comecei a pensar, uma pessoa fazer isso comigo, pegar no meu braço para 

que eu viesse fazer a matrícula‖. Segundo o entrevistado, ao chegar no IFRN 

encontrou professores maravilhosos, colegas que o acolheram, abraçaram, uma 

turma de amigos, ―[...] dedico isso a meus amigos, aos professores que nos deram 

aula, porque sinto alegria de saber que está próximo de terminar.‖ 

Essa percepção do estudante é compatível com Freire (2001), ao dizer que 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar os caminhos para que a sua 

construção aconteça. O ensino não depende exclusivamente do professor e 

tampouco a aprendizagem é exclusiva do aluno, pois docência e discência se 

explicam e se complementam como partícipes do processo de ensino 

aprendizagem.  



104 
 

   

Contraditoriamente, a prática pedagógica dos docentes do ponto de vista dos 

estudantes foi motivo tanto para desistirem quanto para permanecerem. Nesse 

sentido, procuramos elucidar que quando os estudantes dizem que alguns 

professores foram acolhedores e outros, ao contrário não tem a mesma conduta, 

não estão se referindo aos mesmos sujeitos, apesar de estudarem no mesmo curso. 

Essas divergências decorrem de um movimento contínuo de remanejamento dos 

docentes durante o período do curso, portanto, os professores que iniciaram 

lecionando no semestre letivo 2009.2 foram semestralmente remanejados, o que se 

repetiu no decorrer do curso.  

Questões Institucionais: Qualidade do ensino 

O entrevistado P2 externou a vontade de se aprofundar nos estudos na área 

de eletrotécnica, o que requer conhecimento e qualificação. ―Qualificação que o 

Instituto tem muito a oferecer‖. O desejo da continuidade nos estudos demonstra 

que o curso lhe deu a possibilidade de planejar o futuro. Parenti (2000) reforça que 

nesse desejo está o significado da experiência escolar vivenciada que o impulsionou 

a ir além, a buscar novas experiências de escolarização através de outros cursos 

que lhe oportunizarão a transformação de sua formação escolar. 

Segundo a contribuição da entrevistada P4, o que a motivou foi a 

oportunidade de estudar no IFRN que tem ensino de qualidade. Ressaltou a 

valorização que sente enquanto pessoa, pois mesmo sendo diarista e trabalhando 

em casa de família vai ter um certificado de curso técnico de nível médio em 

Eletrotécnica. De acordo com ela: ―quando terminar o curso vou mostrar para minha 

patroa que sou técnico em Eletrotécnica‖. 

Esse sentimento de orgulho pessoal e de vitória, de acordo com Parenti 

(2000) demonstra o olhar dos sujeitos sobre si mesmo, que reforça o sentimento de 

auto-estima e o combate aos preconceitos. 

A segunda categoria: Questões socioeconômicas e pessoais Apoio dos 

colegas e da família 

De acordo com o relato da entrevistada P6 a motivação para não desistir veio 

do relacionamento com os colegas, pois ―cada um tinha sua dificuldade, uns tinham 
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mais raciocínio, outros tinham mais percepção das coisas. Esse curso para homem 

é mais fácil e a gente mulher, que são poucas que estão aqui, tinha que fazer com 

eles (em grupo). E homem você sabe que sempre tem aquele clube do bolinha, mas 

acha uma brechinha da gente se encaixar.‖ 

Os estudos de Fonseca (2002) e Dayrel (1996) apontam que o espaço 

escolar é rico em interações e trocas, com ajuda mútua entre os colegas, mesmo 

que o professor utilize atividades individuais para a classe. Porque não dizer um 

espaço propício à solidariedade no cumprimento da execução das tarefas escolares 

que acontece anteriormente durante ou depois das aulas. 

Por meio dos relatos do entrevistado P7 foi possível entender que a 

motivação dos colegas em caminhar e aprender juntos foi primordial para que não 

desistisse. De acordo com o aluno, ―quando o professor passa as matérias e explica, 

se um não sabe o outro colega sabe e nos ajuda‖. 

No depoimento do aluno está claro que para solucionar os problemas 

propostos nos conteúdos havia a busca da interação onde um colega que sabia 

mais ajudava o outro, sendo fonte de aprendizagem.  

A sala de aula para o jovem e adulto é um espaço de relações onde ocorre a 

troca de telefones, a preocupação com os problemas do outro que podem estar 

motivando a sua ausência na aula. Por causa dessa troca de relações construídas 

no ambiente escolar emerge a interação, com a valorização desse espaço e dos 

relacionamentos que ali são construídos, em contraposição ao ensino que não 

considera a especificidade do aluno para o qual devia se destinar, alheio à sua vida 

e ao reconhecimento de que são sujeitos que mesmo marcados pela exclusão da 

escola são capazes de aprender. 

De acordo com a entrevistada P8 se deram as mãos, um ajudando o outro. 

Ressaltou que algumas vezes cansou do ritmo excessivo de atividades, mas os 

colegas sempre a ajudaram a resolver os trabalhos. 

O entrevistado P13 enfatizou que durante o curso teve o incentivo da família, 

da esposa e dos filhos. Confidenciou que quando estava cursando o 3º período quis 

desistir, mas a esposa o fez refletir que tinha de olhar para o que já fora 
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conquistado. Ele enfatizou que ainda quer fazer uma graduação e que o filho vai 

fazer concurso para estudar no Campus Caicó.  

Segundo o entrevistado P14 o que o motivou a não desistir foi o apoio da 

família, dos colegas do curso e de alguns professores que o incentivavam a não 

desistir e seguir em frente. 

Questões Socioeconômicas e pessoais: valorização profissional e pessoal 

A permanência do entrevistado P10 foi motivada pelo leque de oportunidades 

que se abriram na sociedade. De acordo com o estudante depois que começou a 

estudar no curso de Eletrotécnica sua visão de mundo aumentou em 100%, pois, 

―hoje aprendi a planejar meus gastos, aprendi que tenho um futuro‖. 

O entrevistado P15 enfatizou ser motivo de orgulho estudar no IFRN que 

quando se olha no espelho ver outra pessoa. ―Não sou mais aquele que entrou em 

2009, pois hoje eu aprendi, eu tenho o conhecimento e posso melhorar o trabalho 

que já desenvolvo‖. 

Analisando a tabela 9, referente as causas da permanência dos estudantes 

no Campus Caicó no PROEJA, percebemos: 

Tabela 9 – FATORES QUE LEVARAM A PERMANECER NO PROEJA 

CATEGORIAS PERMANECERAM Nº 

 

QUESTÕES INSTITUCIONAIS 

 

P1, P2, P3, P4, P5, P9, P11, P12 

 

08 

 

Infraestrutura física da Instituição 

 

 

P9, P11, P12 

 

03 

 

Práticas pedagógicas dos docentes 

 

 

P1, P3, P5, P9, P11, P12 

 

06 

 

Qualidade do ensino 

 

 

P2, P4, P9 

 

03 

 

QUESTÕES SOCIOECONÔMICAS 

E PESSOAIS 

 

 

P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, 

P12, P13, P14, P15 

 

 

12 

 

Apoio dos colegas e da família 

 

 

P5, P6, P7, P8, P12, P13, P14 

 

07 
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Valorização profissional e pessoal 

 

P2, P3, P4, P10, P15 05 

Fonte: Pesquisa da autora (2014) 

De acordo com o exposto nos depoimentos dos estudantes, as questões 

institucionais, socioeconômicas e as pessoais são o motivo da permanência na 

escola. Dividimos as questões institucionais nas seguintes subdivisões, em 

Infraestrutura física da Instituição, práticas pedagógicas dos docentes e qualidade 

do ensino. As questões socioeconômicas e pessoais dividimos em apoio dos 

colegas e da família e valorização profissional e pessoal. 

Esclarecemos que os estudantes relataram mais de uma categoria e subitens 

como motivos para permanecer no curso técnico de nível médio em Eletrotécnica 

integrado ao ensino médio na modalidade da EJA. No que se refere à infraestrutura 

física da Instituição, ressaltaram a limpeza das salas e do Instituto como um todo, 

enfatizando o fato de ser bem equipado com materiais que facilitam o acesso à 

aprendizagem.  

Quanto às práticas pedagógicas dos docentes, os entrevistados consideram 

que alguns professores tiveram comprometimento com o processo de ensino e 

aprendizagem incentivando-os a seguir adiante. Essa contradição em relação à 

resposta dos que desistiram já foi explicada anteriormente. De acordo com Tapia e 

Fita (1999), a motivação tem relação com o processo de ensino e aprendizagem, 

decorrendo de aspectos ligados ao ―eu‖ e à auto-estima. O auto-conceito dos 

educandos ajuda-os a formar uma imagem de si, a qual motiva ou desmotiva sua 

confiança e auto-estima. Por sua vez, os professores podem ser percebidos como 

pessoas que compartilham objetivos. 

Em relação à qualidade do ensino, enfatizam a qualificação da equipe técnica 

e dos professores envolvidos no processo educativo. Destacamos, também, a 

percepção dos professores e do gestor acadêmico sobre a permanência. Conforme 

menciona o professor da disciplina de educação geral, o estudante permanece 

―porque recebe apoio por parte de alguns professores, sem deixar de mencionar o 

apoio pedagógico e dos colegas de classe. Existe muita Integração e união entre a 

turma‖. 
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Com base na entrevista do professor da formação profissional e do gestor 

acadêmico, acreditam que os estudantes permanecem por causa do ―crescimento 

pessoal e aperfeiçoamento profissional que vão possuir ao concluir o curso‖. Nesse 

sentido, suas falas, por ocasião das entrevistas corroboram o que foi relatado pelos 

estudantes, que se aprofundam nas categorias socioeconômicas e pessoais. 

Às questões socioeconômicas e pessoais, apontaram como motivação o 

apoio dos colegas e da família e a valorização profissional e pessoal. Conforme 

Tapia e Fita (1999), a motivação tem caráter intrínseco e parte da construção de 

significados pelo próprio estudante que move o desejo de aprender. O apoio dos 

colegas e da família foi preponderante para que continuassem no curso, o que 

demonstra que deverá existir um novo olhar por parte dos educadores envolvidos 

com o PROEJA para contemplar esse aspecto na formação dos estudantes no 

programa.  

A formação de jovens e adultos conforme a proposta do PROEJA só se 

justifica pela possibilidade de inserção laboral e da inclusão social dos coletivos 

excluídos que retornam à escola. Essa, portanto, deve proporcionar-lhes uma 

formação que não esteja centrada exclusivamente no mercado de trabalho, mas no 

pleno desenvolvimento humano e no exercício da cidadania, o que implicaria, em 

particular, a ressignificação das políticas de educação de jovens e adultos no âmbito 

da profissionalização. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escola brasileira é dual, o que se apresenta como consequência da 

dualidade da própria sociedade capitalista que é cindida em classes, separando o 

trabalho intelectual do trabalho manual e valorizando o primeiro em detrimento do 

segundo. Dessa forma a escola também é cindida em classes, uma para os filhos 

dos dirigentes e outra para os filhos das classes populares.  

Essa última é extremamente excludente, ou seja, não consegue fazer com 

que seus sujeitos, crianças e adolescentes, aprendam conforme está previsto nas 

diversas etapas da educação básica ou, mais preocupante ainda, não consegue 

fazer que esses sujeitos nela permaneçam. 

No caso daqueles que não conseguem permanecer, ao se tornarem adultos e 

perceberem que suas condições de inserção social, cultural, política e, 

principalmente, econômica, estão comprometidas pela baixa escolarização, decidem 

voltar para a escola na busca pela retomada dos estudos. 

Nessa volta, se deparam outra vez com uma escola cujo metabolismo é 

excludente, pois não é pensada para sujeitos adultos das classes populares que têm 

que trabalhar para produzir a própria existência. Dessa forma, o metabolismo do 

capital faz com que a história tenda a se repetir, ou seja, a maioria desses sujeitos é 

novamente excluída da escola em função de vários aspectos que se inter-

relacionam, compondo a totalidade social na qual estão inseridos. 

No caso deste estudo especifico, alguns aspectos interagem no sentido de 

potencializar a permanência dos sujeitos da EJA na educação escolar, como, por 

exemplo, a integração entre o ensino médio e a educação profissional técnica de 

nível médio, a qual se torna muito atrativa a esses sujeitos, por conjugar a 

possibilidade de continuidade de estudos com a formação profissional para os 

sujeitos que são trabalhadores.  

Nesse sentido, atuar a partir da integração entre o ensino médio e a educação 

profissional técnica de nível médio se fundamenta na concepção de que educar vai 

mais além do que somente abstrair competências, é compreender que educar é 
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acima de tudo aprender a interpretar o mundo para nele poder atuar visando sua 

transformação na direção de uma sociedade substantivamente igualitária. 

O PROEJA enquanto política pública requer a compreensão deste direito 

como qualidade social, exigindo uma nova postura em relação à educação de jovens 

e adultos, no sentido de compreender-se enquanto cidadãos, ou seja, que tenham a 

oportunidade de ter acesso à cultura, nas suas diferentes manifestações, mas 

também sejam partícipes críticos da vida em sociedade aprendendo a dialogar e a 

superar as formas de exploração.  

Isso implica compreendermos a concepção de formação humana integral que 

está proposta no PROEJA, o que passa pela relação entre trabalho e educação. 

Na perspectiva dessa formação humana integral buscamos a integração das 

dimensões do trabalho, da ciência e da cultura, dimensões fundamentais da vida, 

estruturantes da prática social.   

Compreender o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura como categorias 

indissociáveis da formação, permite identificar o trabalho tanto em seu sentido 

ontológico, ou seja; inerente ao ser, quanto em seu sentido histórico, que se associa 

ao modo de produção específico de cada sociedade.  

Conceber a ciência como o acervo dos conhecimentos produzidos pela 

humanidade que ordenaram o avanço produtivo e conceber a cultura como um meio 

de se estudar os valores éticos e estéticos, orientadores das normas de conduta de 

uma sociedade, emanam um processo que principia verdadeiramente pela relação 

plausível entre trabalho e educação. 

Associado a essa possibilidade que o PROEJA anuncia, também merece 

destaque o fato do curso técnico de nível médio em Eletrotécnica integrado ao 

ensino médio na modalidade da educação de jovens e adultos ser proporcionado por 

uma instituição que goza de importante reconhecimento social como sendo de 

qualidade. Mesmo assim, isso não tem sido suficiente para romper com a lógica 

excludente da educação proporcionada às classes populares, resultando na 

desistência da maioria dos sujeitos em função de vários aspectos que se imbricam 

entre si. 
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Embora boa parte já tivesse experiência anterior com o trabalho docente, 

poucos já haviam trabalhado com educação de jovens e adultos. Alguns deles nem 

sequer tinham experiência anterior com a docência, posto que, recém-saídos da 

graduação, foram aprovados em concurso público e após um breve treinamento na 

semana pedagógica ingressaram nas salas de aulas cheias de equipamentos e 

estudantes, muitas expectativas e nenhuma formação docente específica para a 

educação profissional, visto que ela não é oferecida pelas instituições formadoras. 

Os estudantes alegaram muitas questões institucionais para não estarem 

acompanhando satisfatoriamente o curso. Ainda, alegaram questões 

socioeconômicas e pessoais, que vão desde a necessidade de trabalhar e a 

dificuldade para conciliar tempo para o trabalho, para a escola e para a família. 

Os professores, por sua vez, atribuíram o fracasso desses à incompreensão 

com o fato de ser trabalhador, à exigência dos tempos de aprendizagem definidos 

pela escola e ao grau de exigência do próprio curso de técnico de nível médio em 

eletrotécnica integrado ao ensino médio na modalidade da EJA. 

O gestor acadêmico concluiu que desistem por qualquer motivo, ou porque o 

perfil dos educandos não condiz com o exigido para cursar o PROEJA. 

Assim, constatamos que as contradições nos depoimentos dos professores e 

gestor acadêmico demandam o conhecimento mais aprofundado da proposta do 

PROEJA e da realidade específica dos jovens e adultos, mas nem sempre é 

possível para os professores por muitas razões já abordadas nessa discussão. 

Para tanto, enquanto não houver uma coesão de interesses e ideias por parte 

do MEC em uniformizar as relações entre ensino médio e educação profissional no 

que diz respeito a um discurso conjunto de integração que seja verdadeiramente 

implantado e partilhado entre as redes de educação federal, estadual e municipal, 

respeitando realmente o público alvo das políticas para a educação profissional, 

entre elas o PROEJA, as ações ficarão no discurso, pois na prática elas 

verdadeiramente não se efetivarão. 

Conforme o exposto acima, temos razões para acreditar que o PROEJA no 

campus Caicó, da forma como foi implantado e vem sendo desenvolvido está longe 

de possibilitar inclusão. Os números elevados da desistência indicam isso.  
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Ainda, faz-se necessário repensar, para o PROEJA, a formação dos 

professores para lecionar na EJA, tendo em vista que é um público plural e 

específico que necessita ter uma formação que priorize a relação entre educação e 

trabalho. 

Mas essa relação só se fará verdadeiramente plausível se no âmbito das 

relações sociais e de produção capitalista deixarem de existir os impasses que 

dificultam a materialização de uma proposta educacional emancipatória da classe 

trabalhadora. 

Contudo, culpabilizar os estudantes ou o professor em detrimento de outros 

fatores que estão envolvidos com as causas da desistência é mascarar a realidade 

que se complexifica no próprio sistema capitalista excludente. 

A formação de jovens e adultos excluídos da educação básica como propõe o 

PROEJA só se justifica se a citada formação puder dar conta da inserção laboral e 

da inclusão social destes coletivos excluídos, proporcionando-lhes uma formação 

que não esteja centrada exclusivamente no mercado de trabalho, mas que o 

conceba como princípio educativo em que esteja contemplada a ciência, a cultura, a 

técnica, a tecnologia, a arte, enfim, saberes necessários ao pleno exercício da 

cidadania o que implicaria uma ressignificação da política de formação de jovens e 

adultos no âmbito de sua formação profissional. 

Nesse contexto, é necessário considerar as realidades específicas da vida 

desses educandos, suas dificuldades de permanecer na escola, bem como outros 

fatores de ordem socioeconômica que os impedem de prosseguir, alimentando os 

altos índices de desistência. 

A luta para modificar essa realidade passa necessariamente por políticas de 

formação docente específica para a modalidade EJA e por transformações 

estruturais no interior das escolas ofertantes.  

Passa, também, por uma construção identitária, tendo em vista que as 

escolas e os docentes precisam se reconhecer como formadores da EJA integrada à 

educação profissional. Essa construção identitária talvez seja o primeiro passo para 

que o PROEJA seja definitivamente uma causa da sociedade brasileira, de todos 

aqueles que se importam com a educação e acreditam na sua capacidade 

transformadora. 



113 
 

   

Salientamos ainda que uma política educacional voltada para a EJA tem que 

objetivar a permanência do estudante na escola e estabelecer meios, ir além dos 

muros da escola para trabalhar com os alunos, propondo ações que garantam que o 

discente tenha o mínimo de condições de permanecer na escola.  

Nesse sentido, acreditamos que investir no trabalho docente dentro de um 

projeto nacional de desenvolvimento soberano, implica em um compromisso que as 

entidades públicas integrantes dos sistemas educacionais devem ter com a inclusão 

da população de jovens e adultos em suas ofertas educacionais. 

Apesar disso, também verificamos que alguns permaneceram por causa da 

infraestrutura da instituição, das práticas pedagógicas dos professores e da 

qualidade do ensino (questões institucionais). Outros permaneceram pelo apoio que 

receberam dos colegas e da família e pelo sentimento de valorização profissional e 

pessoal (questões socioeconômicas e pessoais). 

No entanto, não podemos ser ingênuos e propor que o fortalecimento desses 

motivos que contribuíram para a permanência de alguns vai resolver o problema da 

desistência da maioria, uma vez que essa exclusão, conforme já foi visto, tem sua 

raiz no próprio metabolismo do capital, mas servem de pistas para que a escola, 

dentro se de seus limites e possibilidades, possa se (re) organizar na busca de 

minimizar sua ação excludente. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA A ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM O 

GESTOR 

 

Objetivos: 

- Identificar a concepção dos gestores do IFRN/Caicó acerca da concepção que 

fundamenta as relações entre trabalho e educação.  

- Investigar, na visão de gestores, a concepção de formação humana que 

fundamenta o PROEJA. 

- Analisar as causas da desistência e da permanência dos estudantes no PROEJA, 

partindo da visão do gestor acadêmico do IFRN/Caicó. 

Nome:  

Cargo:  

Formação:  

Questionamentos: 

1 – Professor, fale um pouco sobre sua trajetória profissional e acadêmica no IFRN: 

2 – Qual a sua concepção sobre o PROEJA? Esses cursos têm possibilidade de 

contribuir para a formação integral dos seus sujeitos? Na prática, isso vem 

acontecendo? Quais aspectos positivos e quais as dificuldades encontradas? Você 

acha que esses cursos devem continuar sendo oferecidos no IFRN/Caicó? Por quê?  

3 - A proposta de implantação do PROEJA no IFRN/Caicó foi discutida com a 

comunidade escolar? Os professores participaram da elaboração dos PPC dos 

cursos?Como você avalia esse fato? Pode haver relação entre a elevada taxa de 

desistência e a não participação dos docentes na elaboração dos PPC dos cursos? 

Quais? 

4 – Como o Sr. você analisa o Projeto Pedagógico dos cursos do Proeja no 

IFRN/Caicó?  

5 - Na sua opinião, por que os estudantes procuram o curso de PROEJA?  

6 – Na sua opinião, quais as principais causas de desistência no Proeja? Os 

professores têm formação adequada para atuar no Proeja?  

7 – Na sua opinião, quais os principais motivos para que parte dos estudantes 

permaneçam e concluam os cursos do Proeja?  

8 -  Há algo mais que o senhor (a) acha relevante comentar? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA A ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA COM OS 

DOCENTES 

 

Objetivos: 

- Identificar a visão dos docentes do PROEJA no IFRN/Caicó acerca da concepção 

que fundamenta as relações entre trabalho e educação.  

- Investigar, na visão dos docentes, a concepção de formação humana que 

fundamenta o PROEJA. 

- Analisar as causas da desistência e da permanência dos estudantes no PROEJA, 

partindo da visão dos docentes. 

Nome:  

Cargo:  

Formação:  

DOCENTES 

Aproximação inicial 

Apresentar os objetivos da pesquisa assim como o TCLE, ressaltando o caráter 

confidencial da entrevista e que a mesma será gravada. 

1 – Professor, fale um pouco sobre sua trajetória profissional e acadêmica no IFRN: 

2 – Qual a sua concepção sobre o PROEJA? Esses cursos têm possibilidade de 

contribuir para a formação integral dos seus sujeitos? Na prática, isso vem 

acontecendo? Quais aspectos positivos e quais as dificuldades encontradas? Você 

acha que esses cursos devem continuar sendo oferecidos no IFRN/Caicó? Por quê?  

3 - A proposta de implantação do PROEJA no IFRN/Caicó foi discutida com a 

comunidade escolar? Os professores participaram da elaboração dos PPC dos 

cursos? Como você avalia esse fato? Pode haver relação entre a elevada taxa de 

desistência e a não participação dos docentes na elaboração dos PPC dos cursos? 

Quais? 

4 – Qual a sua formação acadêmica?  Em sua opinião é necessário ter uma 

formação específica para se lecionar na EJA? 

5 - Como sua disciplina está contemplada no Projeto Pedagógico dos cursos do 

Proeja IFRN – Câmpus Caicó?  Existe a possibilidade de trabalhar de forma 

integrada com outras disciplinas? Existe essa integração com outras disciplinas? 

Quais aspectos contribuem/dificultam essa integração? 
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6 - Para você, os conteúdos elencados para a sua disciplina na proposta do PPC 

possuem alguma relação com a vida cotidiana dos estudantes da EJA? Você 

considera importante estabelecer essas relações? Na prática, você faz essas 

relações? Como? Você poderia dar exemplos? 

7 -  Na sua opinião, por que os estudantes procuram o curso de PROEJA?  

8 – Na sua opinião, quais as principais causas de desistência no Proeja?  

9 – Na sua opinião, quais as principais causas para que parte dos estudantes 

permaneçam e concluam os cursos do Proeja no IFRN/Caicó. 

10 – Que sugestões você daria ao IFRN/Caicó visando diminuir a desistência nos 

cursos do Proeja?  

11 -  Há algo mais que o senhor (a) acha relevante comentar? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO PARA O  GRUPO FOCAL COM OS  ESTUDANTES 

QUE PERMANECERAM 

Objetivos: 

- Identificar a visão dos estudantes do PROEJA acerca da concepção que 

fundamenta as relações entre trabalho e educação.  

- Investigar, na visão dos estudantes, a concepção de formação humana que 

fundamenta o PROEJA. 

- Analisar as causas da permanência dos  estudantes no PROEJA, partindo da visão 

destes. 

ESTUDANTES 

Aproximação inicial 

Apresentar os objetivos da pesquisa assim como o TCLE, ressaltando o caráter 

confidencial da entrevista e que a mesma será gravada. 

A entrevista ocorrerá da seguinte forma:  

Inicialmente, vamos ler o TCLE coletivamente e, em seguida, passamos para que 

todos que concordarem em participar da entrevista, o assine. 

Depois faremos as perguntas que serão respondidas mediante solicitação. É 

importante que só fale um de cada vez, pois a entrevista será gravada e, 

posteriormente, transcrita. 

I- Identificação 

Informações a obter: 

1- Dados da turma: série/período; número de estudantes/número de participantes. 

2- Durante o curso vocês perceberam relações entre os conteúdos das diversas 
disciplinas estudadas em cada ano/período letivo? Entre quais? Vocês poderiam dar 
exemplos? Os professores estimularam o estabelecimento dessas relações ou 
vocês identificaram as relações a partir dos conteúdos estudados? 
 
3 - Durante o curso vocês desenvolveram atividades nas quais foram envolvidos os 
conteúdos de mais de uma disciplina? Em caso afirmativo: como isso ocorreu? 
Quais as atividades? Quais as disciplinas envolvidas? Os professores 
trabalharam/orientaram conjuntamente? Como vocês a atuação dos professores do 
PROEJA no IFRN/Caicó? Como ocorre a relação entre vocês e seus professores no 
IFRN/Caicó? Prevalece o respeito mútuo? 
4- Para vocês, o que significa trabalho? E mundo do trabalho? E mercado de 
trabalho? 
 
5 - Para vocês, após a conclusão do curso o que é prioritário: ingressar no mundo do 
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trabalho ou prosseguir os estudos ou, ainda, fazer os dois ao mesmo tempo? Nos 
dois últimos casos, que tipo de curso? 
 
6- Por que você procurou o curso de PROEJA?  

7 – Em sua opinião, quais as principais motivações para que parte dos estudantes 

permaneça e conclua os cursos do Proeja no IFRN/Caicó? E no caso específico de 

cada um de vocês? 

8 – Que sugestões vocês dariam ao IFRN/Caicó visando diminuir a desistência nos 

cursos do Proeja? 

9 -  Há algo mais que vocês acham relevante comentar? 
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D – ROTEIRO PARA O  GRUPO FOCAL COM OS ESTUDANTES QUE 

DESISTIRAM 

 

Objetivos: 

- Identificar a visão dos estudantes do PROEJA acerca da concepção que 

fundamenta as relações entre trabalho e educação.  

- Investigar, na visão dos estudantes, a concepção de formação humana que 

fundamenta o PROEJA. 

- Analisar as causas da desistência dos estudantes no PROEJA, partindo da visão 

destes. 

ESTUDANTES 

Aproximação inicial 

Apresentar os objetivos da pesquisa assim como o TCLE, ressaltando o caráter 

confidencial da entrevista e que a mesma será gravada. 

A entrevista ocorrerá da seguinte forma:  

Inicialmente, vamos ler o TCLE coletivamente e, em seguida, passamos para que 

todos que concordarem em participar da entrevista, o assine. 

Depois faremos as perguntas que serão respondidas mediante solicitação. É 

importante que só fale um de cada vez, pois a entrevista será gravada e, 

posteriormente, transcrita. 

I- Identificação 

Informações a obter: 

1- Dados da turma: série/período; número de estudantes/número de participantes: 

2- PROEJA: Para vocês o que significa voltar a estudar?  
 
3- Durante o curso vocês perceberam relações entre os conteúdos das diversas 
disciplinas estudadas em cada ano/período letivo? Entre quais? Vocês poderiam dar 
exemplos? Os professores estimularam o estabelecimento dessas relações ou 
vocês identificaram as relações a partir dos conteúdos estudados? Como vocês 
avaliam a atuação dos professores do PROEJA no IFRN/Caicó? Como ocorre a 
relação entre vocês e seus professores no IFRN/Caicó?Prevalece o respeito mútuo? 
 
4- Para vocês, o que significa trabalho? E mundo do trabalho? E mercado de 
trabalho? 
 
5- Por que você procurou o curso de PROEJA?  
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6 – Quais os principais motivos que levaram vocês a desistirem do curso do 

PROEJA?  

7 – Que sugestões vocês dariam ao IFRN/Caicó visando diminuir a desistência nos 

cursos do Proeja? 

8 -  Há algo mais que vocês acham relevante comentar? 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E CONSENTIDO - TCLE  

 

Título da Pesquisa:  

O PROEJA ENSINO MÉDIO NO IFRN – Campus Caicó: causas da desistência e 

motivos da permanência  

1. Natureza da pesquisa 

Você está sendo convidada(o) a participar desta pesquisa cujo objetivo geral é 

analisar as causas da desistênciae da permanência de estudantes do ensino médio 

integrado à educação profissional técnica de nível médio no âmbito do Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos, no IFRN/Campus Caicó. 

2. Participantes da pesquisa:  

O público alvo da pesquisa é constituído por docentes, gestor acadêmico e 

estudantes que estiverem matriculados no 7º período do curso técnico de nível 

médio em eletrotécnica modalidade educação de jovens e adultos e estudantes que 

se desistiram desse curso. 

3. Envolvimento na pesquisa 

Ao participar deste estudo, você fornecerá informações a Débora Suzane de 

Araújo Faria, mestranda, por meio de roteiro de entrevistas semi-estruturadas, 

comprometendo-se a responder com sinceridade às perguntas formuladas. Você 

tem liberdade de se recusar a continuar participando em qualquer fase da 

pesquisa. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa 

por meio do seguinte correio eletrônico: debora.faria@ifrn.edu.br.   

4. Sobre o Roteiro de entrevistas semi-estruturadas: 

As entrevistas serão semi-estruturadas com roteiros elaborados pela 

pesquisadora. Na ocasião as entrevistas serão gravadas para depois serem 

transcritas pela pesquisadora. 

5. Riscos e desconforto 

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os procedimentos 

adotados obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

conforme Resolução n°196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

6. Confidencialidade  

Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais, de 

forma que você não deve se identificar. As entrevistas serão gravadas e 

posteriormente codificadas, de maneira a não permitir a sua identificação. Caso a 
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pesquisadora decida utilizar, no âmbito da pesquisa, alguma fala direta de 

qualquer entrevistado, a referência no texto será feita mediante a codificação 

estabelecida por meio de letras e números. 

Após estes esclarecimentos, se você concordar em participar da pesquisa assine 

esse documento e, em seguida, conceda a entrevista semi-estruturada à 

pesquisadora. 

 

Caicó,-------/-------/-------- 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 

 

 

 


